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పరిక 
యా. 

(పాలీనసంస్క్మ్ట్భృన మహాకవులలో నొకఠంయను, "కాళి దాసాదిక్షవీం 

(రుల పొగ జ్జ కెక్కి_నవాడు నగుభాసమహోకోవి య నేక నాటక ములను 

ర-దియించి నట్లు గా భట్ట బౌణుండు మున్నగు కవితల జుల (పళంసపలన. స్వాట్ 

యుటయే "కాక రాజశేఖరుని కవివిమర్భ్శనమువలన సీతని కొన్ని కొన్ని 

రూపక్రముల నామములు గూడ లోక్రమునకో(. హెలియవచ్చినవి. కొని (క్రీస్తు 

పూర్వము మొదటిశతాగాములోని వె రూపక పపంచమున కాద్వ్యము లన 

దగిన యీతని మూపక్రములు కాలక్రర్మవోమున బీరళెలము (పగ్చోన్న 

ములె పడి యుండియుండి తుదకు చెవపళమున ననంతశయ నమవా రాజు 

దృష్టి పథమున. బడీ మొన్న మున్న నే తల యె శ్రి విబుధలోక్రమును దృళ్య 

'కావ్య్యామృతర సా స్వాదనమున నానంద పెట నంత్యేము లయిన ననుట 

విచారకర మే యెనను, విచ్మిబికల్పనము వివిధలోకవిక్ఞాన నిభానము సరన 

కగాసన్ని వేశము మృ దువుధుక శె రీనిబ్ఞోముసై చూపటకుం జడునరులకోం 

గాడ. దన్మయత్వేము గలిగించు సీతని నాటక్రచ క మిప్పటికె న సబీవమె 

నిద్వల్లోకము కంటయిజెను గదా యనియీ యానందింపవలసీ వచ్చినది. 

ఇఫు వనంతళయనఫురమున నితనిపేర'వలనీన యవూర్వరూపకము 

లలోనొక్ర్ష్మ్య స్వప్న వాసవద త్ర దక్క-- (దక్కినవి యా మహాక' వికృతులు గా 

రాజశేఖరాదులు చేర్కా_నినవానిలో గ నంబడకున్న వనెడితలంఫుతో. 

గొంద అీతనిపేర నున్న రామాయణఫారతక థారూపకములక రృృర్వమును 

భార్చి చర్చించు చున్న ట్లు తెలియుచున్నది. ఇపు జాపనంగమంఠతయు 

సహబాతుక్రముగా6 జర్చించి వాయుట కిది యదనుగాదుగాని, స్వప్న వాన 

ద్తే యితని దెడి నిశ్చయముతోో బలువిధముల దీనితో సంబంధించి 

యున్నట్లు కనంబడుచున్న పం 3జ్ఞాయౌగంధరాయణము తప్పక యీతనిదే 
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యని నిళక్చయించియు, 308 శెలికిని వీనియ౦దలి క్రల్బునాదుఅకు నిసు 

సుంతయుం దీనీపోక వీనితోందులం దూలపచున్న ,అవిమారకము, |పతిమ, 

అభిషేకము, చారుద గ్లేము అనునవి గూడ భాసుండే రచియించియుండు 

నని విళసీంచియు, ముందుగా నీయాటబురూపకముటబకథలను, ఇప్పటి 

యాం౦గకలాపాఠశాలల వధం 9 కుపయోగించు సుల శేలిని దెలుయగు 

పచనము గా రచియించితిని, భాసమహాకవి కల్చ్పనావాతుర్యముతో నీ 

కథల మాధుర్యమును జమవరులే [గహింతురు గాక, 

ఇది పాఠళాలలలో6 బకనియ| గ౦థముగా 22_12_.1925 తేది గజ 

టులో దొరతనము నారిశో |బక్షటింప బడినది. ఇంకకు ము న్న నేక పాక 

శొాలలలో నిది యుపయోగింప బడుచున్నది. విద్యా ఖఫీమానులును, పాఠళ్లా 

లాధికెరులును మునుపటివ లె నే దీని చాదరింతురుగాక. 

మల్లాది సూర్యనారాయణ శా స్రీ, 



పతిజూం శ ణము త్ పతిజ్ఞాయోగంధ రాయ 

నుంచి యేనుగుల వేటకు దగినబలమును మ్యా(తేము వెంట 

జెట్టిథొని నాగవనమునకు బయలుడేణ. కొంత (ప్రొచ్చెక్కు_ 

నప్ప టికిం ౫తిపషయయా జన పరిమితం బయినయాదూరమును 

గడచిపోవునంత ఆళ్ళతొం 'జేయంబడినట్లుగా. జూచుటకు 

వెజపు గొలుపుగజయూధ ముండు గాననయ్యె. చానింజూచి 

మనసేన యిది యేమి యని యాలోచించుచుండ, నయ్యా 

ధము మమ్ము. జూచి ఛంకాకులం బగుచుండ, నియ్యనర్థము 

నకు మూలమైన యొక కాలిబంటు మన రాజుదగ్గఅకు వచ్చె. 

వానికి. దగినపసదనం బిచ్చి గౌరవించి మన ప్రభువు మాతో 
4 నిందు హా స్తిశితులోం జెప్పంబడిన సిలకువలయతను వనుగజేం 

(దము గలదు. మో రీకరిసముదాయంబునెడ నపవముత్తులనె 

యుండుండు. ఏణాద్వితీయుండనై. నే నేగి యాకరీణ్యద్రమును 

దీసికొనివచ్చెద” నని పలికెను. ఆమాట విని యమాత్యరువము 

జంతు. డయ్యా! నీ వె రానణాదిదిగ్గజములను గూడ? బట్టం 

గలవాడ వనుట నిక్కము. కాన్ని సామాన్యముగా లా 

లాసన్న దోషములై యుండును. ఇందు నివసించుజనమును. 

గులహీనంబు నిర్ణజ్జ్ఞము నగును, కావున నీ వొక్కండవు పోం 
జనదు. మన మందణము గూడి యేగుటయే యృుత్తమ” మని 

బోధించె. అంత రాజు నాతో” డని యొట్టు వెట్టి రమణ్యం 

తుని నివారించి నీలవలావాకం బనెడి తనయెక్కిన యేనుంగును. 
డిగ్గి సుందరపాటలం బను గుజ్బ్జము నెక్కి యిరువడిమంది 

కాల్బంటులను మాత్రము కూడ దీసికొని యింకను (బొద్దు 
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నె త్తిమో(దికి రాకమున్నే పయన మయ్యె. అట్లు చనలా 

నొకమద్ది చెట్టు నీడను దంతధవళకాంతిచే నొడ లెల్ల చెల్లవడ 

మేని నంటకయుండిన ట్లున్న నాలుగుదంతములతొడి యా 

సీలవారణము దృగ్గోచర మయ్యె. అంత నొడయండు 

తురగము డిగ్గి యిష్మ్రబేవతలను సరించి పీకాను జేతం బట్ల( 

గాచే యొక కంఠీరవము కంటంబడెను. దానిజాడ చెలిసికొన 

మే మందజము తొందరపడుచుండ నాయుధీయు లధిషప్టించిన 

యామాయసింధుర మెదురు వచ్చుచుండె. దానిని జూచిరాజు 

-చేరుచేరువరుసన మమ్ము బిలిచి యూజడించి (యిది యం 

తయు. (బద్యోతునికపట | పయోగముగాం గన్నట్టుచున్న ది. 

మో ెల్లరు నన్ననుసరించి యుండుండు. నే నీశతువివషమా 

రంభమును బర్మాకమమున(జక్క_౭జేసెదను.” అనిపలుకుచు. 

బరబలముమై € బడెను. మానవంతులకు వంచన సంభవించి: 

నపుడు చేయ(దగినపని యంతేకొన్న నే మున్నది? అట్టు పరా 

(కమించి యిష్టము వచ్చినట్లు నడచుచున్న సుందరపాటలము 

మూలముగా ననుకొన్న దానికంకు నధికముగానే శ(తుబల 

మును (బహరించుచు నగి మిక్కిలి పాచ్చుగా నుండి కడు 

విజృంభించి పోరు సలుపుటచే "అక్కకున్నమనభటులు పడి 

పోలా "దెబ్బలు తిని గుజ్జు మఅసిపోల్లూూ వుధ్యావ్నాయుర్దనుగు 

టచే మిగుల. బరి శాంతు.డై స నొక్క-(డనుమా(త మెట్లో 

'వెంటనంటిచూచుచుండ ,వుట్టమధ్వ్య్యావ్నా సమయమున మనమ 

పీంశుయశు మూర్భవడెను. వెంటనే ఖొందజు దుర్జారులు దగ్గణు 
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నున్న గట్టికజుకుందీలలు పెజికికొని వచ్చి బుజములు గట్టి 

వేసిరి, అకటా ! యేమి చెప్పుదును ? సకలవసుభా భారంబు 

వహించినవియు. బరమహీపతులగర్వ మణంచినవియు సదా 

చారపరాయణుల సత్క_రించినవియు సన్మిత్రులం గాంగిలించి 

నవియు నగుజేనిఛావువులవలయస్థానంబున బంధనంబు 

సంభవించుట చూచుచు నేరు జీవంబుతో నుంటిని, అట్టు 

కట్టునడి తిరిగి తెలివి చెందునంత .నితండే నాయన్నను జంపె 

వండే నాతండిని వు నితిండే నాసుతుని బొడిచి నంచు. 

గొందణు పరభటులు పరుగులెత్తుచు వచి రి. వారిలో నొకండు 

జుట్టు విరియ బోసికొని మహాకోపముతోం గ త్తిం జేతం బట్టి 

ముననరనాధుని జంప నుద్యుక్తుండై పరుగెత్తి వచ్చుచు 

ది వపాతికళూల్యంబున నత్తుటికాలువలో, గాలు జూతీ గుబే 

లున నేలం.గూలెను, మగభేశునిచే సధర్య్ధముగం బాలింపం 
బడుచున్న భూ బేవి యధర్శసం(గామమును జూచి యోర్వం 
జాలక యానృశంసుని గూల్న్చెనో యనునట్టుగా నప్పాపా 

తుడు పడిపోయెను గాని లేకున్న వాండు వచ్చిన రాకకు 

నపు డేమిజరిగియుండునో యింతకు మన మే మయియుం 

బుమో నేను 'జెప్పంజూలను. అంతలో మన జేనియాయెపోటు 

తిని మోహపడి మరల. డెలి వొందినసాలంకాయను6 డను 

(వదో్యోతవమం త్రి వలదు సాహసము వలి దనుచు వారించి 

యచ్చటికి నచ్చి మనవిభునకు (మొక్కి కట్టు విడిపించి యా 
దరించి "దెబ్బలు తిని యుండుటచే గుట్బము నెక్కి వచ్చుట తగ 
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దని యాలోచించి బంధశయనమున  నెక్కించి మనపాలకు 

నుజ్జయినికిం గొనిపోయె. ఆ సమయమున రతుకునితో నేనును 

బోవ సిద్ధ పడితినిగాని సాలంశచాయను6కు నీవు రావలదు, కె 

ఛశాంవికిం బోయి యీవృ త్తాంతము మోానాజమం( తుల శెతి( 

గింపు మనుచు న న్నడ్తగించె. అపుడు చేను నా పాలకునకు. 

(బదశ్నీణముగావించి నమస్కరింప నతీండు “హాంసకా! యొ 

గంధ రాయణుని సందర్శింపో మని యొక్క_మాట మాళేము 

నుడ్వె. అది విని రాజదుఃఖదుఃఖత హృడయుండనై యెపుడు 

నిన్నుదర్శింతు నని మహావేగంబున నిందుల కరు జెంచితిని.”” 

ఇట్లు హంసకునినలన వత్స రాజవృత్తాంత మంతయువినిన. 

యాగంధరాయణుండు “కటకటా! సాలంకాయనుడు మన 

రాజు నుజ్జయినికిం గొంపోవుట మహా నర మము (పద్యోతుండు. 

మనస్వి యగుటచే స్వామికిం గష్టము తిప్పదుఅని యాలో, 

చించుచుండ, రాజమాత యొద్దనుండి వచ్చిన పతీహారి యమా 

త్యునకు నమస్కరించి “అయ్యా ! తల్లిగారికి. జెప్పందగిన 

"జీమి?* యని యడిగెను. మంతియు. గొంతవడి చింతించి 

యెొట్లయిన. జెప్పక తప్ప దని తలంచి యుడయనునకు వచ్చిన 

కష్టదశను ఉానివెవిలో. చెపి యావా ర ముందుగానే 

యామెకు. చెప్పకు. మాతృహృదయము న్నే హదుర్భలమయి 

నది. కావున దొలుత యుద్ద్ సరిబంఖ మయినదోషములను 

'జెలిపి పిదప సేన తక్కువగా నుండుట చెప్పి యనంతరము 

గెలుపు సందిగ్ధ మగుట నుడివీ యంత విచారము పాచ్చుచున్న 
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పుడు రాజు పట్టువడినమాట మెల్లణా( జెప్పు మనుచు బోధించి 

దానిని బంపెను. అదియు వెడలినతోడనే యంతిపురమునుండి 

పీలయా ర్తనాదము వినవచ్చె. “దాని నాలక్షించి యిది 

మంతులయసామర్థ మును వివరించుచున్న దనుకొనుచుండ, 

మరల (బతీవారి వచ్చి “ఆర్యా! యెబుదిశాలి కవముల 
రు లు 

విపాదము చెందండో వంచితు. డయ్యు నిర్వేదము గాంచండో 

యట్టి నాపు[తునిమి[తుండు నమాత్వ్యుండు నయిననాపు[త 

కుడు నాప్సుతుని బంధనమునుండి విడిపించి తీసికొని వచ్చు. 

గాక యని రాజమాత నీకో. జెపమన్న ” దని విన్న వింప 
నతంయ నాపూజ్యురాలి ధిరవాక్యమును శిరనె* వహించి యా 

(ప్రతీహారిచే నీరు చెప్పించి యాచమనము చేసి “రాహ్మూగస్తుం 
డయిన రాజుమాడ్క్హి శతు గస్తుండై యున్న వత్సరాజును విడి 

వింపకున్న నేను యాగంధరాయణు(డను గాను అనుచుం(బతి 

జ్ఞ వట్ట. దాని విని (పతీహారి వెళ్ళినంత, నిర్శుండకుం డనుపరి 

బారకు(డు వచ్చి “ఆర్యా! రాజుగారికషము శాంతించుటేక 
ల య్ 

జరుగుచున్న (బాహ్ధుణసంతర్చణమును జూడవచ్చి వెట్టి వేమ. 

ముతో నున్న యొక విప్రుడు నవ్వుచు “మోరు సుఖముగా 

దినుండు తినుండు,. రాజున క భ్యుదయము గలుగ గలో దను 

చుం బలుకుచు నంత ర్హితుం డయ్యె నని విన్న వించె. అంతలోనే 

యొకభూసురు(డు “(పయాజనవిశేపూచేకుచే వేపాంతరమును 

దాల్చిన్నదె, వవాయనుండు,వచ్చె*ో ననుచు మం(త్రిసన్నిధి కరుగు 
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"జీర, నత. డాతనిం గాంచి నమస్కరించి తనలో “*నావో! 

యాసాధువు నా కీయున్గ శ్రీవేషము నుపజేశింప వచ్చియుం 
డును. నే నిట్టి వేషము ధరించి తప్పక రాజును విడివింపలల 

నని తలంచి “మహాత్మా! శాంతిగ్భహమున మరల దర్శన మి 

మని” యా బాహ్మణున సెలవిచ్చె. అంత వెండియు (బతీ 

పోరి వచ్చి, అమ్మగారు మంతివర్యునిం జూడ, గోరుచున్నా 

రని పలుకు యాగంధ రాయణుండు హంసకాదులకు “సెలవిచ్చి 

గీ. కల్లు రాపాడ రాపాడం గలుగు నిష్వు 

పుడమి (తవ్వుంగ6 [డవ్వంగం బొడము నీరు 

ధర నసాధ్యంబు "లేకు సోత్ప్చాహామతుల 
అదు అం అట mR ఒం ఫో కన్ని పనులు ఫలించు. దీశె నతన. 

అని తలంచికొనుచు( (బతీహారి ముందు నడన రాజ 

మాత దర్శ నంబున కది. 

ఈ పసంగ మిటుండ నుజయినిలో. (బద్యోతు. toe 
య జ 

నాడు సపరివారు(జై కొలువుదిర్చి యున్న సమయమున బాద 

రాయణు? డనుకాంచుకీయుండు తనలో-_నిచ్చలు మంచి రాచ 

కులమునుండి కన్యార్లులె దూతలు వచూచునే యున్నారు. థై ప 
కాని మారా చెవ్వరికిని మాట యాయకున్నా (డు. దీనికి( 

గారణ మేమో తెలియదు. రాజపుతు )లగుణము 'లెజింగి 

యుండియు నిత; డిట్లు వేతి చేయుట దైవమే యోాకన్యా(ప 

డానంబున కధికారి యని తో(చుచున్న ది-అని తలంచికొనుచు 
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జేనిని సమీపించి మహాసేనా! జయము జయము. దేవర 

యానతిచే దూతగా వచ్చిన 'కాళిరాజో పాభ్యాయుండగు 

నార్వజైవంతికి దూతోచితసత్కారము గావింపంబడినిదని 

పలిశె.చానికి మహోసేను(డు సంతసించి, వెేేవ మేమని యడుగ; 

బాదరాయణుండు దేవా! మణి యేమియును లేదు. (పతి 

దినము రాజకులములనుండి కతర్ దూతలు వచ్చు 

టయీ కాని నీ వొకనివమయంబునంగూడ నను[గహించినట్టు 

గానవచ్చుట లేదే యని వితర్కించుచున్నా (డ. చేవవయాశయ 

ముిముని (పళ్నించె. అందుకు రాజు నిజమే. వవగుణముల 

యందలి యతిలోభమును వాసవద తయందలి యతిస్నేహా 

మును నానిశ్చయమును గుదుర నీకున్నవి. కన్య యానందిం 

చుటకు. దగినవరగుణసంప త్తి నరయుట తేం|డిపని, తరువాత. 

గ న్నె భాగ్యము! అయినను గూంత్రుల నిచ్చునెడందల్లులు దుఃఖ 

శీల అట. సవాజము. కావున చేవిని బిలిచికొనిరము 3” 

అని యానతీయ, నతండు వెడలె. రాజును వచ్చ రాజ గహణం 

బున శేగినసాలంకాయను( డింకను రామికీం గతం చేమని 

శంకించికొనుచుండ్క, సపరివారయె 'యంగారవతి వచ్చి తేదాజ్ఞ 

వడసి కూరుచుండె. అంతే రాజు ోవాసవద త్త యెక్కడ నున్న 

డని యడుగ వై తాళిదగ్గణ వీణావాద్యము నేక్చికొనుచున్న 

దనెను. దానిపై నతీం డిది బాల్యమున దగినదియే యన్క 

నాపె సరియేకాని, మంచిగురువు నెవని నైన నేర్చజుప నాకో 

రెకయనెను.*వివాహసమయ ముతట స్టించినదానికిపుడు గురు 



10 భాసనాటక కథలు 

చేల! భ ర్హయే గురువు గాల లొ డని రాజు సలుక్క నపుడె 

"పెండ్లీయాడు వచ్చెనా యని యామె యించుక సంకోచిం చె. 

నిత్యము దానిసెండ్లికి. దొండరపడుదాన విప్పుశు రిపతీపిం చెద 

వేల యని యాత. డనం బరిణయము గావించుట నాకిష్టమే: 

కాని డానిని విడువవలసివచ్చు నని వగచుచున్న దాన. కాన్మి 

యెవని కయ ౧దలంచితిరో చెప్పుండని యా జేవియడి? . అంత 

నతీ(డ్కు ఇంకను నిశ్చయింపంబడ లేదు. తనయకు( బెండ్లి కా 

కున్న ౦తకాలము మనపిల్ల కు నివాహమే కునుర లేడని సిగ్గు, 

"పెండ్లి యెన-దో నెడంలాటు గలుగునని మనోవేదన. ఇబ 

ధర్మ స్నెహములనడువు దు3ఖతలై దాహితలు ౫లతల్లు 

లుయ్యెల లూంపచుందురు. మనపిల్ల యిపుడ శ త్రేమామల ela 

చర్యకు. దగిన వయసున నున్నమాట నిక్కము. కాశి రాబో 

పాధ్యాయు. డిపుడె దూతయొ వచ్చియున్నా (య. ఇంకను వంగ 

సౌరాష్ట్ర మిథిలాళూర నేన దే శాధిపతులయొద్గనుండియు దూ 

తలు వచ్చియున్నా రు. ఏరిలో నెవని కయందగునో నీ వే నిశ్చయిం 

పు””మనెను.అందు కాసతి, యెనని కిచ్చినసం తాపము గలుగదో 

యతని కిమ్తని పలుకునంత 6 గాంచుకీయుండు లేచి “వత్ప రాజు 

అనెను, అందుకు రాజా “వత్స రాజూ యన నతేడు దేవా! 

అనుగహింపుము. మంచిమాట చెప్పం దలంచి తొందరచే. 

(గమము తప్పితిని, మం[తిసాలంకాయనుండు వత్స రాజును బట్టి బటి 

తోడ క -నివచ్చెోనని పలికె. అందుకు మహాసేను(డు తపు 

ప్రాంతేరంగుC డోయాగంధ రాయణుండు జీవించియుండ నిక్కా 
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సము శక్య మయ్యెనా? వత్సరాజును బట్టుట యన మందరం: 

బును 'జేతులలోంజుట్ట పెట్టుట యే, ఈమాట నమ్దందగునా!? 

యని సంకోచింప, 3 త యత సత్యము స్వామి! పెద్ద పద 

వాడను అ నన్ఫతేమాడుదునా?! యనెను, ప్రజ. 

పంట! ఉఅట్టయిన చో చే నిపుడు మహాోసేనుడనయితిని, నీవు 

పోయి సత్కారపూర్వకముగా వచ్చేరాజును ముందుంచుకొని 

సాలంశాయను నిచ్చటికి గమ్ముని శెప్పుము. అతేని, దీసికొని 

వచ్చునపుశు మార్గమున నెవ్వ5ని దొలంగు. డని నిపే.ధింప 

వలదు. అధ బున కై. కొట్టి తేయజడిన సింహము మాడి 

బెను అందణు య కోపముగా వత్సీరాజును జూ పెదరుగాక ”’ 

యని సెల పయ, నతండు వెడలె. పిదప చేవి 6ఆర్యపు. తా! 

పెక్కండ్రు మననంబంధ ము గోరుచున్నా రుగడా ? ఈతే. 

'డెపుడయిన దూతను బంపెనా? *”* యని యడుగ్య రాజు 

“అయ్యో! ఇ్రతండు మహా సెనశబ్ద్బమునే గణింపండు. ఇంక సం 

బంధమును స్మరించునా? ఎంతమాట) వత్స రాజు తనది భార 

తవంశ మని గర్వించును. తనకు గాంధర్వ వేదము వచ్చునని 

దర్పించును. (ప్రజలు తన్ను౦బేమింతు రని విజ్బంభించును. 

రూపయొావనముల నసమానుడ నని మదించును. ఇట్టివాండు 

మనవిల్లను గోరునా?”” యనెను. అంతలో. గాంచుకీయు(డు 

వచ్చి ఉస్వామో! నీయానతిచొప్పున మం(తీవర్యు(డు వచ్చుచు. 

ముందుగా వచ్చె రాజుగారియీ ఏ ణారత్నమును న్స్ కమ్మని 

క చి యిచ్చ్చ ” నని ఘోపవత్ని సమర్సింప డాని నంది 
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శొనీ “జేపీ! యీవిపంచిక యిసామాన్య మయినది. మునీం 

1దవచోగతమయిన మంతవిద్యవలెనే యిది గజహృదయమును 

వశపణుపలోఎదు, దీనిని మనవాసవవత్త కిమ్మని యిచ్చెను, 

అంత బాదరాయణుడు 'బీవా! 'జెబ్బలచే. గాలు నేతులు నల. 

గియుండుట వే (వణవై దము చేసి వత్సేరాజును బల్ల కిలో 2 

రుండ (ఇట్టి మోసికొని వచ్చి మయూరయప్రిముఖమునఇబవే 

శపెట్టి రన, రాజు చీ! చీ! అడి తగదు. మణిభామినిబరుండం 

బెట్టు మని చెప్పుము, అం 'దెనరిని జూడనీయవలదు. ్వేషసూ 
చక్ ము లయునమాటలు చెప్పవలదు. ఎండ తగులకుండ లా. 

జల్లని వోట6 బనుండ. బెట్టి యుపచారము చేయింపనఎయు 

ననుము ప్తో యని యాజ్ఞాపింప్క వాండు మహా సేనా! అమా 

త్యభర తారోహకండు దేవరదర్శనము గాంశీంచు చుండె నని 

చెప్పి వెడలె, దానిపై రాజు వత్సీరాజసత్మార మతఠేని 

నష్టముగాదు. ws వెళ్ళ యాతని నననయించెద నన్న నంగా 

రవతి సంబంధము నిశ్చయింపంబడెనా! యని యడిగె. లేదని 

యతేయ నుడివి యామెకు సెల విచ్చి పంపి “ ద్యేవభావమున 

నితని? బట్టించితినిగాని యీతనికప్టదశ వినణా నాకి సంతా 

పము గలుగుచున్నది. నే నేగి యుదయను నుపచారవాక్యం 

బుల న్నక! ననుచు మణీభూమికిం జనెను, 

అనంతరము నత్స రాజు బంధనాగారమున నివసించియు 

న్నతజి నొకనాయ వాసనద త్త, ధారి యొక్క తెయు నెంట 

రాం బల్హకి నెక్కి కృష్ణాష్టమి నిమి త్రముగా చేవ తారాధనము 
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చేయుటక యత్నీణే స్థానమునకు బయలుదే ణెను. ఆమె కన్న 

యగుటచే నారిబికకుం “జెర కట్టంబడ లేదు. మటణియు SD 

నము వత్సనా జున్నయింటి శెదురుగానున్న ది. ఆకారణమున 

బంధనగ్భాహద్వ్యారమున దిరుగుచున్న యారా జాకన్ని యను 

గన్ను లార 6 గాంచెను. ఆమెయు సాభిలాషంబుగ నామనోవా 

రాకారుని సందర్శించెను. అన్యోస్యదపి కూవశంబున వారిహృద 

యంబుల ననురాగబిజ మంకురించి పెరిగి క్రమముగా నతిర 

పవాస్యముగా డాంపత్యనుఖరూపమున ఫలించినడి. ఇడి నిమి 

తీంబుగా నుదయనుండు తనకు ఘటిల్లిన: దురవస్థను మజుచి 

యానంద పరవళుండై యుంటడె. 

ఈ వృత్తాంత మిట్లు జరుగుచున్న కాలముననే మంతి 

యౌాగంధరాయణు'డు వత్స రాజు సట్లయిన మాయోపాయం 

బుననే విడివింపం దలంచి తన మి తులను బరిచచులను నాథ 

హాపంబుల గ నుండ బనిచి తాను నున తే వేమడై. 

యందు నటెంచుచు. గార నాధ సమార్లంబు లఅరయు-చు౦ జె, 

[౯ 

ఒకనాడు మధ్యాహ్న వెళ డిండీక వేవషభారి యగసవసం 

తీకుండును (శెమణకి పేవధారి యగరువముణ్యంతుయను దోడ 

"రా వెల్తే వేవంబున నున్నయన్ముం [లి యుజ్జయిని (పాంతేమం 

దలియొక శూన్యశి వాలయముచంతే నున్న యగ్ని గృహమున 

(బ వేళించి “వసంతేకా! మన్నపభువును జూచితివా్యని 

యడిగ. అందుకతడు నేడు చతుర్దశి యగుటచే స్నానము 
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చవేయుచుండలా రాజాను జూచితి” నని చెప్ప, మం(తింవిదూ 

వకా! మరల నొకసారి ేనినిజూచ్చి జేపీ (ప్రయాణము, 

ఘోమషవతితోంగాడ నీవు కౌశాంబి చేరుసన్నా హముచేయ. 
బడినది, [పద్యోతుండు నిన్ను శరణుచొచ్చునట్లు (పయత్నిం 

పంబడియె నని విన్నవింపు” మన, వాం డేనో యాలోచించు 

చున్నట్ల్టుండె. దానిపై రుమణ్వంతుండు వసంతశా! యేమట్లు 

చూచుచున్నా” వన నతండు మతేమియులేదు. మోా[సయత్న 

మంతయు విఫల మగు నని చాచుచున్నాను.మన అజేయ వాస 

వడ త్రయెడ తాత దాంపత్యసుఖ మనుభవించు. 

చున్నాండని యావృ తాంటి మంతయు వ్యాకుచ్చె అందుకు 

యాగంధ రాయణు(డు చింతించి ఆహో! యెంత సిగుమా 

లినపని గావించినా(డు? స్నేహితుల శెట్టిసం తాపము గెలిగిం 

చినా(డు? బేశకాలంబు అెజటులోక శతు)కన్యను వరియించెం 

గదా? కానిండు. దీనికి. దగినట్టుగానే పతీకారము చేయవల 

వియుండును అని పలుక విదూషకుడు నీ వట్టిదిట్లతేనము 

గలవాయడవే యగుదువేని బంధనమునుండి రాజును అంతి 

పురమునుండి వాసవదత్తీనుగూడ లేన దీయవలసియుండు” 

ననెను. అంత మంతోపుంగవు(డు (సరియె. గాండీవి సుభ[ద 

నట్లు వత్సరాజు వాసవద త్త నపహారింపకపోయినను నేను 

రాజును వాసవద త్తీను ఘోపషవతిని విడిపింపక పోయినను నేను 

యాగంధ రాయణు(డను గాను. ఇదియే నా రెండవ పతిని 

ఆని సధెర్యముగం బలుకునంత విదూషకుం .జెవరో మన 
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వైపు వన్చుచున్నారనెను. అంత వారు మువ్వురు రాజవిమో 

చనో పాయంబు నూహించికొని తలాయొక దిక్కునకు. జనిరి, 

-ఈ (ప్రసంగ మిట్లుండ రగుతునా (ను జల్మకీడ సలుపంగో 

కినవాసవడ త్తకు భదవతీగజము కావలసియున్న దని యొక 

'రాజభటుండు దానిమావటీని వెదకుచు గ్మాతనేవకా ! యని 

వొని నే వల్ గొంతే త్రి వీలుచుచు నెందును గానక తిరిగి తిరిగి 

మడ్యపానశాలలో నుండెనేమో యని యచ్చటికి వచ్చి తప్ప 

(దాగి రకాతులడై యున్నయాగా తే సేవకునిజూచి ఈ యీమి 

రా! మదించియుంటివి? భ ర్హృచారిక యుదకకీడ సలుపంగోరి 

యున్నద(ట, శీఘుముగా భృదవతిని దోలికొనిర* మన 

నమ్మానటీ(డు నొడ అజులుక యసంబద్ధ(ప్రలాపము గావింపం 

వొచ్చె. అంత నాభటుయ భవతి గానరాబేమి? ఎం దున్న 

దో తరగా. బోయి తీసికొని రా. తీప్పుడుమాటలు (వేలక 

వా మ్యునుచుండ, వత్సే రాజు వాసవద త్తతోంగాడ భదవతి 

నెక్కి. నెడలె'నని యొకమాట వినవచ్చె- దానిని వినినతో 

డనే గాతీసేవకు(డు సంతసించి 4 పభువున కవిఘ్ను మగుంగాకి” 

యనెను, దానిపై రాజభటు(డు కోపగించి యింకను (దాగుము 

మ ల్తెక్కిపడు* మన్య వా(డుో న భవతో తో మత్తుండు! మే 

మంద అము నార్యయాగంధ రాయణునిచె నయ్యూూకార్యంబుల 

నియోగింపంబడిన గూఢవారులము. ఇదిగో. జూడుము, 

మా మి(త్రు లెల్లరు నిరోధవిము క్షము అయిన కష్షసర్బముల 

వలె నిటునటు (౬ బఠరుగులెత్తుచున్నారు. ఓ స్నేహితులారా! 
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(పభునుకొణకె నిష్కపటముగా యుద్ధము చేయకున్న నర 

కము సిద్ధము. అతడే యాగంధరాయణుండు. అయ్యో! 

సం[గామము (ప్రవృత్తే మయినది. పొండు పొండు, కొట్టుడు 

కొట్టుడు” అని కేకలు వేయుచు నందేగి యకటా! మంతీ 

పుంగవుడు పట్టువడెంగడా! నేను నతనితొం గలిసికానియెది 

నను-చు ని|ష్కు_మించెను. ఇదంతయు. జూచి రాజభటుం ఉడిదే 

మి? ఆశ్చర్యకరముగా నున్నది. అకటా! (ప్రాకారతోరణవర్డ 
ముగా సీయుజ్జయిని కా శాంబీపుర మయినది. ఈ వృత్తాంత 

ము నమాత్యున కెటిగించెదో ననుచు వెడలె, 

ఈయూాగంధరాయణు(డు కత్తి (తిప్పకొనుచు సంగర 

మున((బవేశించి యోధుల నబకుచుండ విజయసుందర మ 

నెడి యేనుగుదంతేము తగిలి యాకృపాణము జూజిపోయినది. 

అంతలో చోదులు వచ్చి యాతనింబట్టి కట్టి కోటలోనికి. 

నొంటోవం జొచ్చిరి. ఆమం[తీయు వత్సరాజును 'జెజునుండి 

విడిపించినందు కానందించుచు ఖడ్గదోషమున- దనకు. 

గలిగినబంధనమునకు వగవకి * బహూ చారులకు వన్మప 

'వేశము సుఖపద మయినది. మనోరధనిద్ధి నొతదినజారికి 

వినిపాఠమే రమణీయతేర మయినది. ధర్మ మార్చించి 

సాన మృత్యువు పశ్చాతాపకరము గాదు. న్యు వైర 

మును భయమును బరాభవమును విడిచి నయ వినయ 

శరంబులం గార్యము సలిపి శతుసంపదను మి(తాపయశం 

బును బరిహారించి రాజునకు జయ మొసంగితిని. ఇంక సదు 
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are 

వన నేగు?* అని తలంయదయకొనుచుండ, నాతేనిం జూడ వచ్చిన 

వారిని భోయులు తొలంగు6 డగుచు నివారించుచుంకిరి అంత 

నమ్మం ర్చి నస్ గులాం ! తాజానురాగనియముమున విప 

న్నా నయిసనన్ను నేణరం జూడోనింు.. ఎవరు మం్మణిపద 

మును గోరు చున్నారో వారి శాయభిలావము పోన నంబోవును. 

లేదా స్ట పదును, కావ్రస న న్నందజు వు జూచుటయే మంచి* 

క కల స న OM పూంజు. ఆఈయాగంధ రాయణు నెలి 6 

గరా యన చుం భాష అం దొంంగించుచువచ్చి, యమాత్య భర 

శకారోహపాకుని యూన సోడే నతేని నాయుభాగారమున. (బ వేశ 

సెట్ల ఇకక విప్పిరి, అంతే ఖగ తానవోహకుణు యాగంధ 

వానరుల టెక్ నుచు సక్క_డికి వచ్చి బల! పనాస a 

క్షురములు మ. గాని యిపుడు దె వవశమున నిన్ను. 

బూచిత్ోో సను నచేయో వె నెతలిప్తాంగుంయ నై మ గ్ 

న వాలి శంతన న. 

మూక. సున్న నమ్ము" ADE కాంపు కనా నీరు. “చా సు కాం 

మంత, తేగును! మాయ చేని వాజును విజిషించినందు కౌ యీ 

యాతో స్తు? అమన. ఉనప్రుదుూ. బలగం సపరపుకొ 

వూచవాజును నంచించుటుకంటు నిది యధికము గా దనెను, 

అందును భు తానోవాక సేం కన్నా పఏయకుండయగా నపహాదిం 

చుట నీచవ్భ తిగాడా!? యను యాగంధ రాయణుయు (నీమాట 

సర DEI DOr Es To 

కులజాతుం డయిన నత్సే కాజు గాం ధర్యవిధి న వాసవద త్తేను 

2 
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బరి గహించుట మెంతయు యుక్తము యనెన్కూ అటుసిదప 

నాతండు ోసరియేకాని సమరావజితు లయిన శ(తువులనుగూర్చి 

కౌతు మేమి చెప్పుచున్న దన నితడు వధమే యని బదు: 

లిచ్చెను. అట్లయిన (మా రాజును మావే(డేల సత్కరించును? 

అది యట్లుండనిమ్ము.. వముహానేనునకు( (ఛాతికూల్యముచేసి 

కా ళాంబికి. బోవ నీ కెట్లు బుద్ది వొడమె”నని యడుగ, నిత౯ 

డోయోా! యెంత పరిహాస్యవచనము పలికితివిి మో యెదు 

టనే మాభూపతియరిగెను. ఇంక మిగిలిన కార్యమును గూర్చి 

సంశయ మేల! (వేళ్ళతో జెట్టును 'బెజికినపిదపం గొమ్ములు 

నజుకుటకు [శమపడవలయునా?” యనెను. ఏ రిట్లు సంభావీం 

చుచుండంలానే యొక పెద్దకలక లము వినవచ్చి నంతం గంచుకి 

వచ్చి ఆర్యా? చేవి యయినయంగారవతి వాసవద త్తీను వత్స 

రొ జపహరించినందు కై పరితాపము చెంది మేడమోా(దనుండి 

(క్రిందికి. బడుటకు సిద్దపడునంత, నంత;పుర(్ర్రీలు గోల పెట్టిరి. 

దానిపై మహాసేన(డువచ్చి (జేవీ ! యిది సంతో వసమయము 

గాని విచార కాలము గాదు. త తేథరమున మనప్పు(తి పరిణయ 

ముద్దిష్ట మయినది. వాసవద త్తావత్సరాజుల చిత ఫలకంబుల 

కిపుడు పెండి జరుగును గావున శాంతింపు మని నివారించి, 

తన రాజుమేలుగోరి యాగంధరాయణుండు చేసినకృత్యముల 

యెడ నాకు జ్వేషభావములేదు. ఎవరియం డయినను గుణము 

కనంబడినపుడు గారవింపందగిన జే కావున నీబంగరుగిన్నె యా 
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మంతి శేఖరున కిమ్మని నాచేతి కిచ్చె' నని దాని నీయలగడం 

గిన యాగంధరాయణు-డు (మేలుమేలు. తనతనయసంబం 

ధము నివ్విధముగా గారవించినందు కెంతయు సంతసిమనుచు 

నాస్వర్ల పా(త్రమును కొనెను. అంత వాసద తావత్సవాజుల 
ర్ం యె అయినవి ప 

(పతిమల కిక్క_డ వివాహము జరిగినది. యాగంధరాయణుం 

డును ససత్కారంబుగ6 గాతాంబికి. జనెనుు ఆయనురూప 

దంపతులునునింంతేరానురాగంబున నందు సుఖం బుండిరి. 

mm ఫీ 

(శ్రీమంతం బగుమగ ధ రాజ్యమున. (బకృతిరమణీయ 

మగు నొక కాననంబు గలదు. స్నానపానముల కొనువగు సరో 

వరములును సర్వగడా ఫలించు నానావిధ ఫలతరుబ్బండంబు 

లును గలుగుటం జెసి యది తాపసుల కావాసమణ్యె, కావున 

నీది తపోవనము నాం బరగే. ఒకనాం డొక పరి వాజకుం 

డొకయవంతి చేశనుందరిని వెంట బెట్టుకొని యందుల శి తెంచి 

నంత “పాండు పొండు. తెండు అెండు. ఒ త్తిగిలు. డొ త్తిగిల్లుడో 

డనుశేకలు వినవచ్చె. ఆసన్యాసి యామాటలు విని “ఇక్కడ. 

గూడ (జోపుదారుకేకలా? ఈవ చ్చెడియెశ్వర్యమత్తుం జెవడో 

తనయానతిచే నతి ప్రశాంత మయినయా శ్రమస్థానమును/హాడ 
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(గామముగా( చేయుచున్నాడు * అనెను. అంతలో మర 

బై కేకలు వినిపించిన న య్యవంతిక “అయ్యా! ఎవండు వీల 

ఈకష్టమునకన్న నీపరిభవ మెక్కుడుదూఖకరముగా నున్న 

గదా?* అనిన నతేండు “సోనరీ! ఎవడో తెలియక హాలో 

చుండ, క ఈవై భవ ముంతీయు నివ్ర పూర్తిగా సః 

ఛవించి విడీచినచే. సభ రకు జయము గలుగ టూ నిన పూర 

నికు వందమంది వోపుదారుశేకలు వేయుచు ముందు నడ? 

ముండ బున ముమోా౭ంద బయనము చేయ గలవు. టబండిక ర 

యాకులబంహొవలె భాగాక్షపం క్లియు గిరగిర. దిరిగవచ్చు చుండు! 

న జముగడదా? చీని కింత వంతయుం? ’” యని యాతా 
(ఉక 

అంతలో మరల నకు కకత పూరసాలు 

cc బాసకేశంబు విడిచి నచ్చిన మనస్వులయా శ మసానము, ప్త 
M౧ { o టు 

ర 
I) 

) 

లీసిఫొని రారు”? అను మలదలిలసుంబలు కులును మప్సన యొ 
౧ ,) 

A 9 ae 

వానిని విని యాతేపసి( * ఏంజెవండో కొంచెము తౌలివి ౫౧ 
a 

Frere ష్ షు షు ను ష్ట్ర సన ప 
జ్ఞ హాం ట్ర ఈ లాం రర వెరు నఘంరుషును కదు 

“రేగి అ మయా! యా యు తాం యబ? * యని యడిగొన 

నతేంయ ౪ సా(మోా! మగిధరా జయినదర్శక మహో సాజు గారి 
అల! 

“చెటెలు బద్నావతి యా యా శ మమున( దాపసియెయున్న 
లా) Ares 

తనతిలిని సందిర్భించి వళుుటశ వచ్చినది. అందుకై తెలియక 
(౧ ర ర కా 

భటుల. కక పరం దని రఘ గూని, మా రాజప్స్కతి మిక్కిలి 

భర; పియు వాలు, మునులయెసడ నిమెకుం గడుభ క. మూరు THE _ 
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దర్శింపవచ్చును * అని సవనయం౦బుగ. బలినెం అమ్మాటల 

కాయతివర్యుం డలరి తనలో 4 కానీ! ఈమె నుగధరాజపు(తి 

మైన పదడ్మావతియా?! పుష్పక భి దాది దైవజ్ఞుల యా చేశమున 

సీమ్ మన్నపభు వెనయుదయనునకు భార్యగా గల దని 

యూహించుచుంటిమిగదా?” అని తలయచుండే. అవం 

గికోయు . రాజదారిక యని వినగానే తన కామెయడ సోదరీ 

చేమ ముదయించిన ” డనుకొనెను. అంతలో సపరవారయె 

పద్మావతి యవ్చటి కనతీదూఎమున నున్న తే లిని జేరవ చ్చె. ఫ్ 

రిరువుగును వారి ఐంబడి నేగిరి. విదపం బద్భ్మాావతి వృద్ధ తాపసి 

,'యగు మాతకు నమస్క_రింప నామె దీవించి + అమ్మా?రమ్ము 

తపోవనము లతిభుబకు స్వగ్భహము లే, సంశయింపక యిందు 

రిమ్ముని పిలిచి ాదరించి, యామెచేటికతో ,నోనీ! మో 

భ_ర్భృదారికకు వరుడు దొరకలేదా? యని యడిగెను. అం 

దుకది, ఉజ్జయినీ రాజగు (పద్యోతుండు తనకుమారఠున కవ 

నిమ్మని కోరుచు వర్తమాన మంపె నని చెప్పు నత్తాపసీ తీగిన 

సంబంధమే యని సమ్మతి జూపె, ఆమాట కవంతిక £ ఈమె 

నా కాత్మీయురా అగుట యానందకరమే ” యనుకొనెను. 

అటుపిదపం బద్భావతి తనతో నున్న కంచుకితోనిండలి 

మును లేమయినం గోనుదునేమో? పిలిచి చెప్పు” మన 

నతయ “ఒమహర్తులా రా! కమండలున్ర గాని వస్త్రములు 

గాని గుకుదశ్నీణ గాని యెవ్వ కేమి గోరినను నరియే వాని 

నెల్ల నిచ్చుటకు మారాజతనయ యభిలపించుచున్న ది. 
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రండు రండూ అని గాం లెత్తి యాహోగనము సేసె, అంత 

(బక్కను నిలిచి యున్న యాపరి.వాజకుం డిదియీ సమయము. 

నా కుపాయము దొరకిన దని యానందించి యొదుటి॥ి వచ్చి 

నం జూచి యావృద్ధ తాపసి “(యీ తేపోవనమందలిత పస్వులు 

నిత్యసంతుష్షులు. ఇత. డెవండో యాగంతుకుండు కావచ్చు 

ననెను. కంచుకి 4వ కేమి కావణయునయా{!” యని యడిగిన, 

నతేయ తనతో నున్నయవంతికను జూపి “ఈమె నాతో. 

బుట్టువు. ఈమెమగ(డు పరచేశమున కే”. అతండు వచ్చు 

నండా.క నీమెను మో? రాజకుమారి తనయొద్ద నుంచికొని 

సంరశ్నీంచుగాకశ యని కోరుచున్నాను. నాకు ధన మక్క, 

అ లేదు. వస్త్రము వలదు. భోగము లవేతణీయములు 

గావు. జీవికకె చేను గాపూంబరము గట్టినవా;డను గాను. 

ధర్శశీలయు థ్రయు నైననాసోదరిని గొంత కాలము పోషించిన 

జూలును, ఇదియే ముమ్మాటికి నాకోరిక యని తెలిపెను. 

అతనికోర్కి_విని యవంతిక తనలో ఒశకానీ! ఈ యాగంథరా 

యణుండు న న్నీ మెకడ నుంచ దలంచినాండు. మంచిదే, ఇతం 

డాలోచింపక యిట్లు చేయడు అనుకొనెను. కంచుకియుం 

బదాస్హ్రవతితో అమ్మా! ఈ మునియ భిలాపష గొప్పది. దీని 

నె ట్లంగీకర్షింపవచ్చునో తెలియకున్నది, తపోధన(,పాణముల 

నైన దారవోయుట సుకరము గాని న్యాసరతుణము మాత్ 

ము సుకరముగాదు గదా?* అనలా, నామె 4నమి కోరిన 

నిచ్చెద నని (ప్రతిన చేసి యిపుడు దీనిక యాలోచింత్లుట 
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తగవా? తీహ్నక యటు సమ్మ తింపవచు నూ అని బదులిచ్చె. 
ఖ్ న! లీ 

అందుకు యాగంధరాయణుం డానందించి (సోదరీ! ఈమహో 

రాజసుతతో నుండుము” అని చెప్పిన, నమే యని యామె 
9 ఆ 

పద్మావతి చెంచి కరగి .మూమెచే  గారవింపంలడియొ. వృద్ధ 

తొసి యనరరొక సుతాం యమాశ్శర్యపడి 4 యీతన్వి Bye 
uu) 2 

పుటి యనియే నాన మక ” మనుకొ నెను, చేట్యాదుఖు నకు 

యూాహించిరి. అట్టి యె యాగంధరాయణు-ంకు తనలో 

ఊఅమ్మాా! సగము ఒనున్హ మాను సస యాసనన తను దగిన 

వోటు దాంచితిని గడా; రుమణ్థదాదులహ్ో జెప్పినట్టు జరి 
మతి 

నము పక నో వత్సేరాజు సతత మెనతన రాజ్యమును 
/ Qs 

ముల: గలిచినపినప సివాసవన త్రీ నాతని కర్పించునెడ న్మగ 

ధ రాజహ(త్ ట్ర గలదు. ఉదయనుని 

DE నో న సాల చెప్పినదెవజ్లు లే కాల్మక్షమమున నాతనికిం 
౬) ౬ 2 

బద్యాానత్ పట్ని గాయ XM సిర్గయించిరి, ఆ నమక మును 

బటి యూమె సీమెకడ నుంచుట యెంతయు నుచితమే యె 
ల్లు 

వది యని మనసు సరిచెసికొగెనః 

అ తటి నొక బహ్మచారి తల మె తి చూచి * ఇపుడు 

మధ్యాహ్న మయినది. మిక్కిలి యలసితిని. ఎందు విశ 

మింప6 దగునో తెలియ కున్నది. పరికింపంగా సీపా)ంతేము 

ననే మున్నాశమ మున్నదని తొందుచున్న ది. అందుకు నిద 

ర్భనముగా లేడికిల్లలు నిర్భయముగా నిచ్చటికిం జేరు చున్నవి. న్ ఖి లు 
నీళ్ళు పోసి పెంచినటుగా ఏపాదపములు పువ్వులతో? బండ 

ర్వ ౧౧ ం "న. 
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తో నిండియున్న వి. ఇందు గపిలగోవులు సమృద్ధిగా నున్నవి. 
ఈ(పాంతేభూములు దున్ని నవి గావు, అదిగో! పొగ గూడ? 

బైకి లేచుచున్నది. ఇది నిక్కముగాం దపోవనమే. కాని! 

బందు. బి) వేశించెదను,* అని తలందుచు నచ్చటి3 విచ్చేసి 

యా(శ్రమవికుద్గ మయినజనమును జూచి య చ్చెరునడి "తాప 

సులు గూడం గొంద అుండుట కానందించి యాయవాం 

(డ్రుండుట గనిపెట్టి సంశయించి యొక-చో నిలువంబ డెను. 

అతని. జూచి కంచుకి (అయ్యా! సందియ మొందక దయ 

చేయుము. ఇది సర్వజనసాధారణ మైన యా[శమమే!” యన, 

వాసవద త్త .ఊంి అనెను. అది విని పద్మావతి 4 ఓసళో! 

ఈమె పరపురుషదర్శనమును. బరిహరించుచున్నది. ఈమె 

నేకాంతమున. గాపాడం దగునుగదా?” అనుకొనెను, అంత. 

గంచుకి యతని కతిఖిసత్కారము గావించినపీదపు యాగంధ 

రాయణుండు (మో చేయూరు? ఎక్కడనుండి వచ్చుచున్నావు? 

ఎక్కడికి. బోవలయును?” అని యా(బహ్మచారి నడుగ, 

నతీ(డు తనవృతాంత మివ్విధమున. జెప్పందొడలౌ, 

“వత్స రాజ్యములో లావాణక మను[గ్రామము గలదు. 

వేదాధ్యయనమునశై నేనచటికి. బోయి యుంటిని. కాని నా 

విద్య కంతరాయము సంభవించినది. దాన నే న-వ్చోటు విడువ 

వలసి వచ్చినది. అ 'జెట్లో చెప్పెద వినుము. లావాణకరా 

జయినయుదయనుడు వేటకు. బోయిన సమయమున సాగా 

మము కాలిపోయినది. అపుడు నాజపత్నియు నవంఠతి రాజు 
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ఫ్మతియు నగువాసవగ త్తే గూడం గాలిపోయినది, ఆమెను 

సంరహీంపం బోయి యమాత్యనర్యుం. డగుయాగంధ రాయ: 

ణుడు సూడ నాయగ్నిలోం బడి మృతి. చెందెను. అంత 

మృగయానివృత్తు. డై నవత్సరాజూవృ తాంతము విని తాను 

గూడ నయ్యగ్నిలోంబడ యత్నించెను గాని తక్కనమంతు. 

లెట్లో యడ్డగించిరి, ఆజే(నును దన్న పియురాలివియోగ ము 

నోర్యలేక దుఃఖంచుచుం గాలగా మిగిలినతయామెన గలను 

దీయించి వానిని శాగిలించికొని యేడ్చెను. అపు డాతని 

యవస్త జూచిన రాతిశై న నేకుపు రాక పోలేదు. అంత 

తో నాగక యతండు సెలపై 6 బడి పొరలిపొరలి యేడ్చుచు 

వాసవద_ేను 'బేర్కొని యామెసుగుణముల వ్యాకుచ్చుచు 

బలువిధముల విలపించెను. అయ్యా! ఏమి చెప్పుదును? అమి" 

తానురాగంబున నామెసుగుణముల నాతంయడు వేర్కొనుట. 

జూడ వాసవద త్త దగ్గ యొనను దగ్ధురాలు గాని దనియే యెల్ల 

రకు. దోంచినది, అంత మం (తిపుంగవు. డగురుముణ్వంతు. 

డనేశవినముల బోధించి యాశ్యాసించి లేవనెత్తి తీసికొని 

పోయి సీళ్లు లేక నిద్రలేక తిండిలేక ేనికిం బరిచర్య చేయుచు. 

ర్మాతి యనక పగలు నాక యాతని నొక్కనిముసమైన విడు 

వక యాతనిశోడిబే (పాణమని యాతని నంటి పెట్టుకొని 

యుండె. అప్పటికిని రాజు దుఃఖశాంతి నొందక ఇందు నా 

కాంతతో నవ్వితిని, ఇందు. గూరుచుంటిని. ఇందు మాట 

లాడితిని, ఇందు ని|దించితిని. ఇందు వివారించితి” ననుచు 
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నం. లు చూచి వువీించుచుండ, నది పని గా దని 

తంయచి వ మంత్రు లతిపయత్న ము చేసి యాతని సాగాము 

మునుండి తీసికొని పోయిరి. అతడు వెడనినవీివప( జంద) 

సత తేశూస్య మయిన యాకానమువథె సహంరయము తేజో 

రన మయ్యె. కాప్పున నను సా గామము విడెచితినిో 

ఆ బహ్మచారి యువయునునికిధథ (పాగంభించి నంత చే 

(గుద్ద స్ు గుక్కు_చున్న వాసవద తే క ఆముహాో రాజునసు తా 

గము నా కనుభూత మే. అయ్యో! ఎంచేదు?ఖ వునుఖవిం నో? 

నేను జీవించియుంటి నని తెవియదు గజా? నాదవానవా ర 
—— 0 

యళీక మని తీలయడు గదా? అక్క_టా! (పాణ(వీయుండు 

నాగ మూర్చిల్లెనా ! కనక దుఃఖోనున ఘనము చే 
(one WOT 

సెనా? కానీ యాగంధరాయణుని యాలోచనము ఫలించిన. 

జాలును* అనుచు. డల వంచికొని తనలో. చాను మ;ఃఖపదు 

చుండగ బదావతి చూచి “యీమె పదుుకవము సహింప వేని 
~-—b య 

డయాళు రాలు గదా” యని తీలంవెను. వృద తాపసి వత్స'రాజు 
థి 

నకుం గలిగినక షమును గూర్షు విచారించి న. 
నీ టు! 

(బశింసించెం. తేక్కి_ నవా నంద దజు నత్పరావోన ంతేంబునకు వి (. 
శ 

క్! యపడిరి. చేటిక పచావతితో రవాస్యముగా అమ్మా! ఇ? 

మోద నామహారా జేకన్వను బెండ్లి యాడుసో?” యని నామె 

తనలో నేను నదియే లతకు వ మున్నా” ననుకొనెను, ఆంత 

నాాబహ్మాచారి వారిసెలవు కొని యాశమములోనిక్ వెడ 

అకు, యాగంధరాయణు(డును రాజ కార్వనిర్యహాణ మున క్షై 
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పన్ని నయుపొాయ మంతదనుక ప శానరపరచి 

వాసవద తేను ట ద్యావటి॥ె మరల నప్పుగించి సెలవు గకొని చ 

నియె, పడ్యానతియు beste 

యు లలనా వంచనము లొను నామె [క మముగా స 
OM» 

కుం దగినవరుయడు బుభించుగాక, నీ కచిరకాలమున. బతిసమా 

యో a ? ల లో les 7 ఓ లాం హో లా 

గముము గలుగులాకృ మని యిునగునుును దెవిం చెను. అంతం 

బద్మ్హావట్ శాన చనా న ని లే; ౫ న్నా సూర్యా సమయ 
త్ సో 

సమయమున ఇటు కరం. ప్ 

” Pa 7 న్న ఖం ల షు జ _ పడు 

ఒక నాండు పదావా త్్సగ్భ హో చామ ముసు మాథపి 

i టి 
# si అ ౮ ra + ఊర గా లా pa 2 

కాౌణుండా జము గట వాసవ తేను గూడి కందుక రడ సలు 
pray 

జ అం జ జే హ్ జ ల్యే క ue a Sy సుచుంద, వానవద త “హాబగాపు. బంతు తాము పు అతనికి 
లర | 

ర్రచతులు ఇట నాటి ఏవీ కాని య టున్న నీసుమిో “య నసనుః 
జ ™ 

పద్బావహి యు (౧చిపాోస ము చాంటిపవమ్మాూ:ో యని 

(సణాయకోసము వుట రట నుమా సనన! ' ఊగ కుందును టే” 

యని యె త్సిఫెగచి పరిహసిం చెను. Te ఉమ్మా 

యని పద్మావడ యనడుగు నామె " SO జను పద్యోతుం 

ఆ తుని. దత నా స్ప హా “నచ్చియున్న వేటి యా 
ను నూ. 

పాటు విని * మూ ర్హృదారిక దరూ సంఒబంభ మును గోరుట 

చేదు. వశ్చే రా జటయిునయుదయనునిసుగసణ లబులు కలకు చున్న 

దిి యని ప్పిన సనో వద్ తనభర్త కస సుయమున న్న దెనుట 

© = అ న్ పక న ల చ సట 

య ౨౦ ౧దెన గరార్యమును ననముకూణంయమీుయని యూహించి యు 

బం కారణి” మని (పళ్నించె. ఆఅందుకుం జేటి అతయ ద బూసన 
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ముదు. డగుటయే' యని యుత్తర మిచ్చి, పద్యాావణి 
లాస్ట్ ర క ల 

య్ అమ్మా! అలియు చక్కంనివా6ండు గానిచో నేము. “చేయ? 

చ| న యర గెపు. డే సహ 0: an త్ర $4 అకు గ యు. 

౨ M౧ —— 

a గ వ ఇ ల ప్ ౮ చా 
రరాజ నునన్యు/” దును చెవ్బున్వ ని వెశెొజటులుదు వసు 

౧౧ 

పచ్చావతీ యడి౫. అందు కామె భధ ర్హృంతుపాణెంబున( 
వరు 

ఛం అ క్వ య. Cd ul Me కష్ట a మ 

DD OMI HW ఛు కింముక సాస్ ముంచు జటిల 
౮ ల గాం సు 

వం భో ప్ర Ee. J I ఖా లో 
రం తా కం [మ TODOS TINIE WEN NOY సు 

mm ~ 

మాతువలి*. ఇట్లు ఏకు మాటాడికొనుయుండా భఛా్యప్ వచ్చెను. 
+ AS 

పిదఒ న్ని కిందాసంభావణము జరొను 

MrT సరా నా. శాతాలు చ న్నిచ్చినా 
తు. నో 

జ 

రమా. 

ధాతి___వత్స రాజుగారికి, 

వాసఅతిండు కుశలముగా నుంజెలోచా ? 

భా(బీ_ సుఖముగా నుండే. ఇపు డిటకు వచ్చి. వూ 

భ్ రృ చారికను నోటితో, (బతి ్గహిాంచే, 
De 

బూత నా Re గగురుపాడుచుచుస్న ది. 

థా।|సి__అంతే ఇెజ నేమి? 

వాస_సఏమియు చేదు, నాణయు (బహ్మచారి mn 
ధో 

నటు వాసవో_తేనుగూర్సి యంతగా-ాంతించి చే. డిటుణా 
తీ 

“Ww గా 

గో 

లో 
మ న న్ గదాయని____ 
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ba) Es) = ౮ న అ న y ఇళ Ty లొ ra గ గా ఏష జి ఒర ప్పించి కమ్మని పూ రాగ రూ స చ్చినగి, కలిగే బతిపుప్ప 

కమల నముళరో అరి అయం, “అయో | నాకర్శము, త్య 
గం లి ష్ న 

వనిగూడ నేనె చేయవలయునా? ఆహో! భ్రాగవంతుల డెంత 

డయమాలినవాంకు ?* అని తనలో. "ంతించుదచు మాలిక 

(గచ్చుచుండ నచ్చేటిక “ఆర్యా! త్వ్యరగాం గావలయును. 
త. oO 

అపుడే జామాత మణివేవకమై స్నాన మాచరించి చతుళ్ళా 
అకటా | 

లమున¢ (బవేశింప నున్నారో డని తొందరొపెాటును. అంతే 
ఛి 

నవంతిక నీ నవం జూచిన నా? ఎ ణి ane నవంగాకే (ని నవొటిని6 జ వా; ఎట్రున్నా (శు అస య 
M0౧ 

ల mY ఆ జై ఎం జల్ 25 అ 4. ర డుగ నది “మేము చప్పుదును? శెరచాపహాపుం డగు కామ 

కవులే యత?” డని బదు నిడె. అందు కామె “చాలు నే. 

పరసపుగుషసంక రనము వినంవగ ” వని దానిని వారించి మరల 
ల 

డతడు (గుచ్చు చు “నిష మేమి యిది యీమిో యుగ కాన్ని డత 

ములు వూపి యడ గ. “వ్హిడి నాభాగ్నషనగనము ల్లగ సపత్నీ 
Cy య 

మరసముఃో ఆఅను-నుం జప ఓ పరు టక స న. (రా 
(4, నే వాయ. మీటే 

wr PO చే అం క్ ar అవ ఈ లలా పి సం ళా దూర్చా OM 

గెలయనును దుసటిదై తం, IY ma OX లము నీ ఆస ప? మ 
గ్ 3 oY యి ® 

fT Dc ఆం rn అవర హ్ ల ల + స దా ప i కుది అటి కాటుకి మగని న (పైట నానిని బంనీ గొ, భతేజా 
F323 పం 

ప ముల యమః గణా యని దుఃఖాచును వేచి మెంజేని 

గరు పటల PT oe rr లాను మక సప ల 

జరిణయోాత్నేన మయినవపిదబ నొకినాు ఇదా ఆనతి 

సపరివార యె యవంణికేనునాడి (పవముదారామమున కిజెంచి 

( గూారుచుండి వేఫాలిశాం 

తాకుసుమంబులు గోపసికొని రమ్మని చేటికనుబంటి తేన పక్క. 

యంగదలిచంగ -కాంతశిలా వేదక ను 
సు 



స్పపష్న వాసవద తే త్ర 

గల చే యు యున్న యవంతికతో ముచటలానుచు మాటు 
లు 

సక ర్భృమునC 'సవయెొడ వత శాజున కు. గల యను రాగమును 

TN, ఆ" జ EE అ ల పా న gaan] స్తా లో 

చెలటెవన్తు. అంతటిలో. జటిక, పవడములటు ము తాములు గలి 

నట్టుగా. నెణుప్పు దెలుపు గవిని యున్న యాపూనవులు గొని 

కోసి జె చూపించి యింకను గో సికొనివత్తునా ? యని య 
PS 

ముం సద్మావణి “నడు వలదు; ఆర్యష్మతు. డందులను వచ్చి 

షునుమవమవమవముఇదివి జూచి ననూ చశారవించును. ఉండని ది a 
మనెను, అంత వారి 2 కిందిసంభాహణ వముయ్యెను. 

శాన సా. నిన్ను మిక్కెలి కూర్చునుగదా? 
ల 

వో క్ వ _ జ్ శ్ సదా... ఆకూరిమి నేను జెబ్బంజూలను. అతిని విడిచి 

DOS తను SDT 
త్రై 

పతి IT PIPE స్నో నిజము చెప్పినది డు 

అ ~ JF అలు! జ అ మొ బయం ఇ” 

wre parr షా wl గి ప్రాకు సం చేను ERS VOR 

అ ఆ జల న్న wt ధో అష అద న న. టయలిన్ అయా యాస జ 
(5 Tw) 

bE) 

తచ్చ కుం... నం Foy చ్ హ్ యా. ” ఆ జ మంట న కు. 
ముల: * 

న ప్త స్ “వ్వ న్ా న్నా ఇ me సో న. న 

ఈ ౧ లాలు మ్మో 14 యీ "ర్త i WN స్టైలా ~~ Yt (2 HO mT 

ల 

స్త జా TL DEE Se 
vi 

అస స రా ష్ క శర శార్ జ paw న్ వానగా ముతుపాోతేమున. సకము చప్పి ౫ము వూట 
శ Ba) 

తీపి అ sy en కున్న నె సాత్ త్ర తభివయ్యడుణ వడు ఖ్ ద 
et “7 ae Cv 

తో -వఎడలటునా ? 

పద్మా. అవును నిజమ, 



శం సనో లైల భాసనాటక కథలు 

వవ్ ! దమయ అ. ద రొ ౮ ఓ___ ౭29౮ CINE DEY WOOTEN 

wm గ్ ర్ గ్ co 

Sd వభ సో ౮ న అనా 1 
సమాంత పో 

షల లా ౮ 

ధం 2? న కా. ల్ PI శ 
స 

కం rv ల న అల వా అ న్! 

లి ళం oa eG న క 4 

erg: — HELD DMD హాసు DCT ఆట UE 
నతో 3 ళీ గం 

న శం (కూల Wf 

యను త న. న 

తగ శ 

ఠీ EE TEE oy eS 

గ న Fo Ce 

5 క see 

తో వై నో న సఫా గ ఓ! 

న ఇ 

రని ప్రయాంతి 

టె ల 

పాకి అరా న న్ ge ఒం ore > 2 జూ భై sue అజ వొ SED Oy తం ము పం TT We OVO NOE TH 
sy ty 

న్ ay wT Fe ఓ SFT 
రంభ $౮ ౧71), 

qo — ం 
Es a] అం ళ్ ఆ ణు స హు గ 2 

SE Tr Ow ga KN OND NDIA మ వి 4. 
లా! భక వి) 

ఆధా ఈ ఖం yy ene 

Oy: క్క 14 ~ a "170 x (ar Ante టే హ్ 

సు 

క్ష 5s షు శ న్ ఇ” 

రలు oe, wr ప్ర Ss టి క; te Gs oe నగరీ Tye > ష్ ny 

(ఆ) లో 

రము ఇట ఆ సంగ క Cc eet r జు SN పాపాన 

మై DI NW సజు క స్వే అ SE స్ షా నం 1౩ Ser 

న్ =? క టరు ఎటుల (| నని drs 
TTI IT TO DT ము ల అ FON rs 

ష్. గ్రా 

లొ a ct జా స si eg జ 5 J ఉం ఉల్ ర నే we Ee Dy పరల సాయం సతో నర ప 
Mm» 

సీ 

షో 7 See 

స 

ro = క 

వా 

ను 'నౌణ మురుగు 

డున గ. గు ల్ో 

ఇష అష శ చ్ ర జతి ల స్ vr 

nw ని 3 గ్ర) amd we అ (ట్టి 7 a) ము? C 

€ Ly i 

నుతని కేక Mr త న 

శప (1 Pe, @) 

నాళకుకొను య యున్నవి, 

ఇ సన్న ల ర్యా pn a” 

వంటని, వం అ 

స సుకు ప తేని పన్న ము 

em వుట యుప టి కని యళ 

అట్ల DI INTEC 

aE de అద భరాళంచనై 
చక, 

యని యూహాంచును ముంను స్ 
ay, _- = య ఈయ సల శ రొ CO 

క ల De హ్ 



చుండ, వసంతగుయ “వయ న్నా! దప పున సక 

స్ ge ఎ షో! టి కు al ద 

యా చం, శకొ వలవివకము నుంచినో యీటాకులయ వం 
కు 

వరయ టి చెట్లలో MO BOWS సన్న స్త కాన్మిమూను మ స ౫ 

నమున సనారసాహైుయు వెరులు ఊరి యంతిచన్క లా. క 

నున్న వో?” అనుచు నడచుచుంశి.ను. * తెలనె పొడ వె వంకర 
NMI 2 

తేసి జి నూక సమును విడం వీయునటిసరిహాదువవె నున్నా య స సూ దుముును అటుల చుయమునిరరేగు 3 నర నున్న గ 
(© mee Ie) 

విహాగరా ని జూచితిని” అనుచు నావా చెప్మా. ఏ రిద తిటు 
Oo 4. గొ 

వచ్చుుజూడ "జన్ని చేటి తా బద్యావళి (యు లా 
టు ‘ 

క్ చే న అయయ ఆ ఇ అ కకం ఇన nn అదర్ ఉ రు ప నల్ల జల జ 

న సు గోతాడా నాగ్య్టాసి నీడర్భసమున tC MWC ND 
jo ee 

జో ne 29 4 న! ఎల 

ఈ మూధపిలతాముండ పరులతో పః బ్ర మె ౨ లా 

v5 ము జే స ౮ అప స్యా. ర అచ స rm వ అయా ఈ. 
ణే సంర moO స జపిదరా వసులు, ౫ రాంంంయగగాెా సు వ్వే 

సప సే వం పచ్చి యు దున్న చేసా! ఓ కాసష్తుప్పును వసత సనం గ్ర 

పదాల్చనతి వచ్చి "వళి;న ని శూూహిలచ యంగేటు శూ 
నే 3 

SITS ws > ములో (© సే తయో చే ene Ses సై న. జ. ల హం. న్ 

ఖ్ ర = జ లు 2 or మ ల్లో /. Sr Ee wit din pra ల టు ఇ జ SCY ee WY 

(wo మ (9 3 TENA ప Uf పక గె యో A ins ల్ మ్మ Nw; Wt 

hae a) న యి 

Wu జ్ సి అ క్ భు భః gi లె $7 బ్ శ్ జ్ర 
/ Par శ్ వ ఇ ఎ. ఆ చ ఈ క్ ర Ma ది సు ha WE గ్ న y క సే AION 

) క es £3 
న్. ta టు 

$ 

స. శ న ~ ఈగ పకకన! ఖే నా ల - న. య. ఈ స హ్. ఈ శ రం FR 

శశ I JEN PEO WARY WI WOT ATO IY, 1 WORT? 

శో ల్ల 

స్ ఇ ( ఎఫ్ సె ఖై IN ఇ. నస జై శ gd “isa, Cer లా టు షు కు టో 

SS TOY II సస ID yx శ్రీ Cae Ces గా) య ర 
కూ. 

న 

ము తం Es Yo = క గా లా క డు ౬ x = చ . యట 33 ర ష్ న iu} యు హే వు క్. a 

war లాం ఆ or 

ష శ. న్ నకు. 

న! స్ ర! త్రీ బైల్ న వ్ కంస న చు a తస పియు( PY) త్ అకా 

వతెచే యుుకుటకు సంతసించి వియోగమునకు దుఃఖించి 

ల్ 



ర్ ఛాసనాటక కథలు 

కన్నుల సీరు పెటి పడా శ్రవతెకిం డెబియకుంచుటశె పుప్పొడి 
2) 

కన్ను లలో. te SD కన్నులు సటకా గన 

ఇట్టియెడ వసంతకుండు “వయ స్యా! రా 

నిష్వు తవ్వరు చేరు, కుకు న్న(పశ్న మడి గజను. సంనయిం 

తంలో సీ కేచేని యు తేమను స తు పక చపంన పద్మావతి వాసనద 

ws మయ్యె] సనమ నంగా ప వో చ స 50 గహాడనా జేయును 

నోయని తింందిరి. శాజు సేమయు. బె; స్పక్ ఆకారకొ నెను, 

“సంగ యం వత వేలి వాసనన త్త వో బునష, ల దన్న ఆలి 

లేచు యే | జప్పునచ్చులోఅని మరణ నినృంధింప, 

dr 

$s లో క్ష వేత్త a ఇం అ 

సు ప తత టి నాయన కం నరు. శారు 
రా 

STEN, DOT ETS NT మ 
య బు ల 
పద్యాల “రప. పిస్ తూ సహ్మతు నము! సాయ న ౨ తగు 

sr a ల “ఖా > మ ల్ శ క్ టోరి 

యును న (మున్న గ, జంకి నా 6౧ సం a a నెలను క్రో? వో 
“౧ 

గ లౌ ey న ఇ bs ద a యనిన. అంత నశచ్చరాజయయిస్యా! నీవీడ వలే. జెప్పు రా 

Cad we KN ఈ. ఇ 

ISM DSL TOE సనా ప ల పరో ఎంబల్ట్ ౩ ము 
యే ౮ సో («9 

ర సప er రవి శరం అంగ బర స తత ర్త 
నలి: 

క్ NT ed ర De వు ఆప అ ॥ 3 
సం యు Nn యెయా ప యమువు వరాళి వూాగదరిం 6౧ జాల 

గ) యి. 7 
ల 4 టో అత అత ర టల్ లో టు ల ¥ కన ని అని చఊవనంటి వాసవ తి “నవమునరుంణ దనన 

- ws 
ఉట 

మును త న్య కాత నెను గలా గుగుక యాయి సుమ 
అ 

క క్ి న ౬ 

ఆ HI స్థ ప ఆ త ట్. బు పా భర U మేకై A ట్ అమ్మా: ర్ 

౬ q వు మీ 0 అ శై వే x కాత ళ్ళ వ్ Wy ఒ 

సల తాం మముల Hh Dr అటు. గదూ. "ప్రక 
హు అ) రు 

జ ఇ న సనో త న ల ల మ జో లో షా 

సూప నొారన్సవాసవన అను న్యైరిలంచుచుండుట యా త పిజాత్న 
ల! ౪ 

న్ న్ా 



జరి =? హా చ - వసే 3 
స్వ జత మ్ న. లీ 

నా | 1 + 
ఎసవముసన ౫9) శంచుచున్న Se చ “సయభఖి( పాయ 

(ఆ 

చ్ ల wg చి బు న్య ౨ అన, క్యు అ గ & a అరి మెల ప ప సం రా నస బలాల. రంుయదుగ, 
(aa 

న a TD EN జ _ ~~ అర ర్ గే. 
NAW INOW PY NE గాల షి న. Maar re ణు 9 NDE 

టో “ 

WM గం al wT en లు నీ సులీ యనవాంకాదిణ ముభఘు వాణి కిగుణాకారణి యగుట 

TE Se నీ తూలే నళ దాము యు ని ష్లుూాాలే srs SE ఇనుము కవసం౦ంలి కం; 

పై a లొ జ్ రాట geen య ష్ జు అల ఆం "ఆకుండి ఇని వె కించి వపీకపింసె మూగ (కనా. tol న నాగు 

ఎ ఇ చన త జ) ల ఇ” న్న ఫ్ శ 

భా ర మా సెట్ MSE SES HIT త, పతయ * కానీ! యి 
ie 

al wa ర్య Pree YY a డై 4 ras | 4 శ న కూతయు స గని Cre Eres మమ కంత సితే 
ae లా! లీ న 

ము Fis ww సః ణే PY . | ౬ నా ౮ వ | 

DIF WEE INTO DC స NOY G5 
ఎప్ ౧ we 

న _ 9 నస సక పవి a WG 
భ్ త స 

యునె సి ప Pier ౮ | “ఇ ml Wino లీ సుచె కీ 9 CNN 0 mC 

Ora స ~ శ 4 ళ్ న ; శ 2] షు శ కూ. లం సంస! ష్; 3 = యకం న 3 కూల వధాంటు 
గో 
ha! లి, 

న నల అహ orn rr 2 నాం ఎదకి (క? 
ఇ WwW | స (౫ iN థు 9 oD) 10 న eo ia I షీ ర్ fa WY గ న్ 4 $$, Mea 

Pe 

re గ న pn ముల Mt. సమ్ - జు జ కా జో Yaw Fy చౌ ట్రీ 

ల సతో ము Mm “| క్యా oC టి రస 1339 దె WIN NM wy త ల. 
= లో 

ప్త వ Cc 
గా >” తే ళఫం హా భః a Ot =, Me J Fd ay | 
సిగ సనో ~~ 09 ma eM TED IDO ID |r అ సస్య 

౧ wi రు. 

య 9 “C0 ఇంగ హా ఇ జక. Ne ఆ * a” రం న్ అగి (య “ 

DEN SNC EN Oe A TNS STAN NES 
అపై 

స్నా! 

లయ దరు అ CW చ wet 2 - 3 = 
న. ( న టం | న మ అ. (౮ స్ త తల షం. ఆఅ 

Ss + ఇ ద యా షణ జ గా ఆ ప 

9౮) 3 వ OTD EF a ప్ర): ముకు (కం అలికి గు సె Domo 

Te = Ta BEN aa) వాం ళ్ లో న్ 1 జ 

న చ మ | చమ వ త. యహు:త్షు వు 
౧౧ > 

a Se. నల్ ఆ షై మ న 
సపనన నుంచున్న స ఇం గనెయి యున్న.) Wr CTT 

sd వే 

గా న mons గ 5 యు స 5 బు] ps స yn ౮ 

Ar తు SHES NID ON CE 
a ps) wr జయ ను 

న్ mn చ యాత్ + అ ~ అ ఇ Fm ప క 

SOW WO న న స. న్ స శ తి ము సాయము 

న 
& క ప (ఏట. రే తానో న్ ag ధి "క మ్ సా ఇ pw నా 

సలసలా. ODS TT, ON నాము నం మల యున్. 
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కొన సిళు డెచ్చుటకై. వెడలినంత్క, వాసవద త్త మనసులో 

ఖేడించ్కి _ విచారించుచున్న పద్మావతిని (దియునియొద్ద కుం 

బొమ్మని చెప్పి తాను వెడలిపోయె. తామరాకులో నీరుపోసి 

వో నచ్చువసంత కుని చారిలో. జూచి పద్మావతి “ఆర్యా! 

యేముసి?? యని యడుగు నతండు (య జేమియులవేదు. గాలి 

కెగిరి వచ్చిన కెల్లుఫువ్వు రేణువు కంటిలోం బడుట వే నామి తుని 

ముఖము కస్నిటు( దడిసినది, క డిగికొానుట కై జలము తెచ్చితణిని. 

దీనిందిసికొానిపోయి నీవే యి మర్దిని యా తామ రాకుదొప్ప చేతి 

కిచ్చెను. ఆమెయుం (బభువువలెనే పరిజనము గూడ డావ్నీ 

ణము గలిగియుంట కచ్చెరువడ్ యమావీకు గొంపోయి తీన 

మగని కిచ్చెను. అతండును గాంకుతో ముఖ[పమోౌళనము చేసి 

“ సీయనీ! కాశపువృపరాగమున వదనము సనాప్పపాత 

మయొ”నని చెప్పి తనలో “నిది [కొ త్త పెండ్లికూంతురు. నిజ 

ము తెలిసిన దుఃఖందును. ఈశరుణి నైజముగా ధీరురాలే 

యైనను సామాన్యముగా శ్రీహృనయము భయనీలము గడా? 

కావున (అన్ఫజినిషయ మును గెప్పిపుచ్చుట యు కి మనితలం 

సాన అంతే విదూవకుయు “వయస్యా! మగధమహా శాఖుగా 

రిళుభ గన ములలో నిచ్చలు ౫ బఛాహసమయమున నిన్ను ముం 

దు గహామ్ముంషా( 'బట్రకాని బంధుమిత్రులకు దర్శన మిచ్చట 

యుచితేమైనయాచారమై యున్నది, గౌరవము (పతిగారన 

ముచేం జక్క విలసిల్లి నీతిని బుట్టించునుగ డా! కావున వేళ 

యగుచున్నదది లెమ్ము*ఆని చెప్పిన, నతడు లోకములో 
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సత్కార్యములను సత్కారములను సనాచరించువారి లెక్క 

మిక్కిలిగ నున్నది గాని వానిత త్త 'మెణుంగువారిసంఖ్య 

మూత మరిదిగా నున్నదో యనుచు లేచను. అంతే నందణు 
తీముతేమనెలవుల కరిగిరి. 

పిదప నొకనాండు మధురిక్ యనుచేటిక తొంద రపడుచు 

వచ్చి (పచ్మావతి తలనొప్పిచే చాధపడుచుం. గోటలోని 

క తేక సము[దమునొద్ల నున్నమందిరములో. బరుండియుండె” 

ననెడివార్త వసంత కునిమూలమున వత్చే రాజున శెటీగంసం 

బద్నిని యనుపరిచారికను బంప్కి చక్క.నికథలు చెప్పి రాజ 

పతికి వినోదము గలిగించుటకై యవంతికను దీసికొనినచ్చు 

టకు. దాను వెడల. పద్బినియు విదూషకుని వెదకుచుండ, 

నతండు (అవురా! వాసవద తావియోగమున విశలమానసు6 

డై నవత్పరాజున కు. బద్యానతీ పాణ్మ్గ హణోత్సన మత్వేంతే 

సుఖావహ మగుటచే మదన బాధ 'పాచ్చినదో అనుకొనుచు 

బనగ్భిని శెదురువచ్చెను. అదియు దేవిశీర్ణ వేదనావృత్రాంతేము 

తెలుపు నతేయ “నీవు బేవికడ శకేగుము, నేనును రాజున 

కీయువంతేము ెలిపెది నని తవ్వి దోనీనీదరిపి కను వడలి! 

ఆసమయమున నత్సేరా బజొకగదిలో. గూనచుండి 

“అకటా. యాదార్య థె ర్యగాంభీర్యాదిగుణముల నవంతిభూ 

పొాలునకు6 దగినకూ తు రై నవాసవద త్తే మంచుపాల్పడిన తా 

మరతీగవలె లావాణకంబున నన్ని పా లయి నళించినపిదప 

మజచిపోందగినంతకశాలము గడపి మరల. గళ తేమును బర్నిగ 
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హీాంచితిని గాని దానిసుగుణ ములు మది నెక భాయ ంసుంటు నే 

నత్తేగుణి యిష్పృటికిని స్మృహ్కి_ వచ్చుచునే యున్నగి. 

ఆహో! ఏమి చేయుదును” అనుచు “ంపొంచుచుండ్క వసంత 

రుండువచ్చి, వట. ప ల య. లెవు 

"లె? జన్ టు. టా ఈ ఏం తవా! మప కానగాినున నతు 

టా శనల దేవి శి శిరోవేదనచేం నడ కొందుచు సము గతా 

కములో న్. మునించియున్న స HO ద. అంతె నతు 

(అయ్యో! ముంత కవము?' వాసనని తొవాిపహపూ ముఅమును 
లు అలవి స 

జెలగించుచున్నను గుణనంతు గాలు నూపనంతునాయ నగు 
య. 

స అ pe అందాం వ్ వ టై షు జ గ వను ఒం క్ స్యగు త ట్య బం న TWO సుకు SS వష. న... 
౧ 

మంి గించి నట్టున్న డి. శాన్తీ యావా ర్త్లవిసతానే డెబ్బ ల్ 

యున్న వాడను గావ్రనం బద్నావలీగూజ శయం నేమో 
(౧౫౦ 

యని భయము వెడముచున్న ది. పద పవ పోయి చూచి 

వ తీ” మని లెచి యుతయ మారన రానా నచట క్రి సదా 
చరి గొ 

వ్ లకుండుట( జూది “వయస్యా! పఅచిన* క్కు ం9చినశ్వే 
4 ఆ) 

యున్న ది. సబల లెదు. (పోగుపడణము. తలనొప్పి మందుల 

జోగు ఆసన బన. ల్ ఐన ముమోంగ నే దు విలువరుండ (లా 

వేలుగా నాక రించుట “గది యెసును rs కక 
om © Bee జ 

డలేమ. పోనీ! ఇంచుక నేవు శయనించి వెడల సహా వి DI ~~ ఇంచు: "న ర) యు sre) ౪D SD) Faw) wT 

యని యూహీంతి వాన్న, జబ్బుతో నున్న వారు శయ్యుకు. వేం 

9 
"వంటనే పోచిసో ౫~లుసదు చనుట కల. "కావున న్నాయి 

గ 

లా: ఈ చమూ cr Peal aa ~~ 99 టా ఫక్ ౪ అం యిక్కడికి నాలి డని మొత ౧చుచున్న దనువజంప్కు వసం 



తకుంకు (అ శు బున నామశాక నిరీశీంచుచు సీ వించుక 

నకింబు శయనింపు మనెను. రా జందుకు సమ్మతించి పరుండి 

“వయ స్వా! నిద సనాధించుచున్న దొ, యయ నస 

చెస్తు మన నతీంయ “ఉజ్జయిని యని యొకసగర మున్నది. 

అందు ముంచికుంచిస్నా నతీర్థము టున్న వి” యని యూరంభించె. 

రాజు నవ్వి “ఉజ్లయిసి యె Se wR ఆఅకన్మ్యు నాకిష్టమే 

EROS: త సుండి కెశావికి బయలు వేతి వచ్చు నపుడు 

స్వజసపరి త్యాగ మున దుఃఖుంచుచు నౌ ౪ కొ మ్మమిోా౭చయ గెన్న్రు 

విడిచినయవంతి రాజత నయ స్త 4 కహ సప మజియు 

క ణారికూసమయ ౦బుబ నన్ను ౯ జూచుచు ననురాగవశమున 

మై మజుచి సారిక విడిచిపెట్టి వట్టచేతిత' నే యాకాశమున నా 

నుంనరి పిణ వాయించుట ఖై ప్రీ వచ్చునుగదా? యని విచా 

రించుచున్నాను.”” అనలా నతడు, మజియొక కథ చె స్పెదనుం 

అనగా ననలా (బహ్మన త్త మను నొక పురము. అందు. గాం 

విల్వ నామకు(డు రా జొక 6 కుంగోను. అని యారంభించినంత, 

వత్సభాజు అ! రాజు వే తూరికి వూరి చేరు రాజునకు 

బెర్టుని' వనెను. అంతే నతయు “వేళ్ళు దిద్దికొని వల్లె వేసి 

చప్పెద నుండు” మని యించుక గొణలసకొనుచుండునంతలో 

తనికి నివ పక్తైను. అంతే వసంతేకుడు జేయ న్నిదించుటయు 

నప్ఫుహు పోకల చలిగా. న రపటుయుం గోనిపెటి ఛశాలున్ర తెచ్చు 
అ 
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పిమ్మట మధురిక్క యనంతిక నక్క_డికిం దీసికొని వచ్చి 

యాగదిలోం (ఆ వేశ పెట్టి తాను వలనొప్పిముందు 'దెచ్చుట కని 

వెడలిపోయెను.  అవంతికయు. దనలో “అకటా! దైవ 

మెంతే (పతికూలముగా నుండె? విరహవేదనాపరిభూతు( డగు 

నార్యప్ముతునకు విశమసాన మయినయామె గూడ నస్వస్తురా 

లయ్యు. ఇట్టిస్థితిలో నొక్క_ తె యన నిందు లే దేమి! దీపము 

మాత్రము సపోయము గా నున్నది. ఈమెకు నిద పట్రినది 

కాబోలు?! కాసి! చూవెచను ” అనుకొనుచు గయ్య ప 

గూరు*ండి మ టై సములు సరిగా నుండుట విని 

జబ్బు మళ్ళినట్టు భావించి యామె(పక్కను గూర్చుండుట 

యాహోదకరముగాొ నున్న దని తలంచి శయనములోం గొంత 

భాగము మిగిలియుంతుట మాచి (పియజనము తీన్ను 6 గాణగి 

లించికొని పరుండుటశె యి టిమె విడిచి యుండు నని 

యూాహిం-చి యందు. బరుండె. అంత నువయనుయ (హో! 

వాసనద త్తా! నత పన రఠలతేం ఆది పని వాసవద క్ర యులికి 

ఉడి అని “అయ్యో! పద్మావతి గాదు, ఆర్య్వప్పుతుడే. 

బెరా! న న్నితీయు చూచెనమో? అకటా! న న్నితండు 

చూచుట చే యాగంధ రాయణుని ప్రతిజ్ఞా భారము నిష్ఫల 

మగునుగదా?” అని విచారిం చెను. మరల రాజు ణో! అవంతి 

రాజప్పుతీ !' యని కిలవరించెను. అవి విని యనంతిక ఆం! 

క! ఆర్యస్తుతుంయ న్నిదించుచు. బలవరించుచున్నా (డు. 

ఇక్కడ నెవ్వరు లేరు గదా? ఒక్కనినిష మిం దుండి 
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నయనములకు మానసమునకు సంతోషము గలిగించికొ నదను” 

అనుకొనెను. తిరిగి యతేడు (హ్మోపియా! హోవీయళిష్యూ! 

నాతో మాటలాడుము అనయా నామె ఆర్టపు తా! మాట 

లాడుచున్నా ను” అనను 'పదరఠిపడి యు వారిరు నుర క కింది 

సంభావషణము జరిగను. 

రాజు. కోపగించితివా ? 

వాస. లేవు లేదు. దుఃఖంినిని. 

రాజు... కోవీంవని వో నఇలంకరించికొన తేడేమి? 

వాస___ఇంతకన్న నలంకరణ మేమి! 

రాజు... వరచికను దలచుచుంటివా? 

వాస___.చాలు(జాలు. . ఇక్కుడల గూడ. నవ్వేళ్య 

"కావలయునా ! 

"రాజు--దాని వే రెత్తినందుకు శుమింప నిన్ను బతి 

మాలెడను. అని చేతులు చాయపును. 

వాస___వాబనే పుంటిని, ఎన రయిన నన్ను €జూతురు. 

ఇంకం బోయెదను, పక్క చాటి యిీవలికి నచ్చిన యూర 

ప్పుతునిశేతులు పక్కమిోాంద. బెట్టి పోయెదను. అని యట్లు 

చపపడ లన్న 

అంతే రాజు దెన్గిన తేచి 6వాసవద త్తా! ఆరవ రకు 

మనుచు వేగముగా వచ్చునంతే ద్వారబంధపుంగమి్మి దగిలి 

నెత్తి బొప్పిగట్లం "జెలీవి దెచ్చికొని వెనుక మరలి శయ్యపై. 

గూర్వుండి (ఇది యథార్ధమా ? లేక స్వాస్ని కమనోరథమా:” 
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యని తంంచుకొనుచునుం జె. అంతలో విదూవకం. డపముజెంచి 

“వయస్యా! లేచితివా*”” యన్న సనతశయు డీ క్రొకమంచిమాట 

షా రివ ఇ TN త్త ॥ 52 A et ie ఏ అః ఇ ఇట త 
చె oy Ne ఇ౮రిణగణు వం ఆ క సేం స్ట. (oe చ శ 0 సవ భు 

న ఈ 

పోయి యునా న్నా లంకే సరి? ఆమె శవించియుంలకు సుమి?) నెను 
Le) 

నమ్మ నని ముం నుం - “రూ కాం కాదు? 

నిజముగా (ws యును యది? సన్ను ను eu స్ OS NE 

వళ్నినకం టన్ను నొ వయునాలు దహింప క జని: మకు 

తుశు నన్ని మోసముచేసె నని వవలం బలుక్క సతంశు rao ము సన్న సఘుచె స నని మవలల టలుక్కి సతు 

“ఇది యసంభావము. ఒకవేశ నే నింతకు మున్న హెప్పినయుజ 

ODE నిన్నా = తీర్థ (సంగ వమురు —™— సంర ను నడం 

నామె నికు. ౫నణయబడెవమోా?” యని పికె, ఆమాటు 

Hr అ శ గ్ ష్ష్ 

ము కంటం. సస స్యబ్ను మే యెొనయెదం నా కమె౪ 
Q~ ఇ 

కువ -రాకుందుట యొ వ నుందుకుగదా? ._. చీ! సన్ను 

ము గాదు. ఒక వేళ నన్ను నద కాణయమునుండి ను శేయించి 

యున్న చి తవి భాంతియే యిటు పెకి బొంగిన చేమోి? 
వాలి ౧ షు 

సమాధానము చేసికొన విదూవకుయు (నయస్వా! ఈ 

యూరిలో నవంతిసుందరి యనుయట్నీణి గల డట. అడి నీకు. 

గనయబడె సమోయని పాూశ్యంతవము Cr 

విని నాదు, కాదు. చేను మేలా_ంచిన వెంటనే సూంసాది గ్రా + 
OO. 

“ముాముల జూచిగోని తంనెండుకలు మూాము నిట్లకఃగా 

చిక్కూవడి యున్నవి. కన్నులకు గాటుక లేను, పోనీ! రం 

కొకటి చెప్పెద వినుము. నాకు మెంంకున వచ్చు నని భయ 
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పకి కాబోలు నానథి కిండికి (వేలాడుచున్న నాచేతులు పట్లు 

వ్! మెబ్ల గా బ౭ిపామోాయడ (6 బెట్టలా నప్పృటిస్పర్శసుఖు 

మున గలిగినరోమాంచ మిప్పటికి న సే యున్న ది చూడుము” 

అని బుజములు గవలజేచిసు నతేయ కాపీ! యావిచాగనము 

విడిచిపెట్టు. చతు శాలమునకు( బోన్రశ్యు రిమ్మనెను, 

అరల నొకకంచుకి వచ్చి ౯6రాజన న్యా! జయముజయ ము. 

నమూ జ ర్భక మహో రాజుగారు mee సెక పిన్న నింపు మని 

నన్ను. బరహి మాయమాశ్వేన ల్ చగురుమణ్వ్యంతుండు 

స్వన్యముగా వచ్చెను. ననున జతుం రగ టప్రమునున సన్నద్ధము 

లే (తువుులో. టఏస్సర ఛేసము గప్పించితని, ష్య జం 

సురటి లి సిమెం గూరిమి యళలెశయించు న భూ అడించితిని, 

మనన లస వసు. సల మణమున కేగ్చాటు గా వించిటిని, శతు 

మధథనముసనకుం గావలసినసాధన ము లన్నియు సమకూర్చితిని. 

వయం? సేన టఅహప్సుడ్ గొంగాన దిని దాంటినవి. ఆ] రుణిరాజుపై 

డండెత నమ్ము. వచ్చే నాజ్యము చేతికి వచ్చిన దని 

ఆమాటలు విని వత్చేనా జ తృొహముతో లేచి 

OM 4 రథగజతుం గపడాహిసం కుం మగువువా 

రంగ మును ౯ (గానక రుం డె నయారుణని SOOTY 

సనమ ఏటూహుదిం తాం “వడ 

Rs దుజ్జయినీ(సభును బగునుంగారవతీమహాోనేనిల 

యానతొని వసుంధకాకాభ్యా లనుధ్యాతీకంచుకులు శౌశాంబి 
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కరు'టెంచి ఠాజదాగరమున నిలిచి మావా ర్లను వత్చ రాజ్య 

పునస్పంపాద నాతి శయుసోొదయు( డగునుడయనముహో రాజు 

నకు దెల్సు మాని (పతీహోరిని SSD ఈగ యిట్లనియె, 

(రాజు గారిని జూడ నిది సమయము గాదు, ఏమన 7౮ా?మా రాజు 

గారు పద్మావతి దేవిని గూడ (పాసాదముమోంది యంతే స్తు 

మాయన నుండగా నెవయడో యొకండు మేడముంగిటికి వచ్చి పణ 

మో కను, ఆభగ(ని విని మాతేంకు మోపషవతీనాదము విన 

వచ్చె ని జేసి యనుచు వీననికి నచ్చి (కెందెకి 6 జూచి 6యా 

వీళాధ్యనియక్కడ”* యనియె. అంతి నాతీయ (దేవా! నర్మదా 

తీరమున దర్భలపొళలో నివి వొరకినది. ఇది పనికివచ్చు నెడల 

దీసికొనవచ్చునని చెప్పెను.డానిని బైకి౮దెప్పించుకొని తొడల 

మోయ నిడికొని గాప్పపూరితేనయను జి మాభూపాలుండు 

మోహముతొ అమ్మా! ఘోవనతీ! నీవు గనంబడితివి గాని 

(వియురాలు గాన రాదయ్యె”నని విచారించుచుండె. ఆయన 

నిపుడు కిందికి రాగలడు. నాలానే తెల్ప్సెదను. అంతవజకు 

పర ముం 

అంత రాజు విదూషకునిశోం బదార్హ్రవత్మీపాసావము 

పగి [క్రిం చెయంతేస్తులోనికి వచ్చి యా ఘోవమవతిని జూచుచుం 

(బయు రాలిని వఎంచికొని విచారిం చె, అంత వసంతకుండు (రా 

జా! యేల వివారించెనవు. చాలింపుమన నతీండు వయస్యా! 

సాపియునాలివిపంచికను జూచుటచే నింతదనుక మనమున 

దాగియున్న కామమిపుడు మేల్కా_ంచినది. ఏమి చేయుదును? 
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శాని! దీనిని గొనిపోయి చితకాగునిచే రంగువేయించి బాగ 

చేయించి [కొ తదానిని జేసి తీసికొనిరమ్ముని యావీణ నిచ్చి 

యతని. బంపప. అప్పుకు (పతీహారి నచ్చి మాధ్మాతీకంచుకుల 

యుదంతము దెబ్బ నతేయ పదాననటిని రావించి తేనయొన్దం 

గూార్పుండం బెట్టుకొని యవ్యా గం ఇప్పి, వారిని విలిచికొని 

వచ్చుటకు, (బతీహోరిని బంపి దేవీ! చేను వారికన్య ససహరించి 

తీసికొనివచ్చితిని గాని _ గాహ్నీంపలేక పోయితిని. కావున వా 

శేమి చెప్పి పంపికో యని నాకు సంశయము గలుగుచున్న "దని 

చెప్పు నుండ్క నవ్యనుంధరతో నాభ్యుంయ వచ్చుచు ఆహా! 

మహో రాజుగారి యల్లుని రాజా నికి వచ్చుటచే మహోసంలతోవు 

మును మారాజప్ముతిమరణమును దలంచికొనుటచే మహోవిపూ 

దము నొక్క_మా అుదయించుచున్నవి. ఓభాగభేయమా! 

పనాపహ్మాశే మెన రాజ్యముతో నప్పరమనాధ్ని ee గాడ 

సంభపంచెనేసి నీ DIST స కం ము గావంచస వానను కా 

న క | స తష కా ఇ : వు: అని తెలందుచ్కు నాజును సమోపించుి జయము జయ 

Cg అటా వప ఆ GOIN శాం. " అం ఇద ఇ. అ ఇగ్నో వ 
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ఆరదు మతము. మాం 

ధావి___నామాట ఇమే సు ఎక ము____అని చెప్పి 

సెలవు శైకొని నలినికతో నాజన్ఫృహమున కేగను. 

అంత నవిమారకుయు కురంగీ, పొసాదమున కు. బోవు 

టను గూర్చి ప్రఖ్యా యం కా యంయుంపలాాల. క సి వాను 

లంతీయు సగంవిహాోంము సలిపి ర్మాడి యవిమారకునకు సహో 

యుయశుగా నుంశుట ౩. విదూమకుండును వచ్చెను. వానితో 

గొంతే ముచ్చటించి తా నలా రాజక న్యాగృ్భ హమునకు. 

భోం దబంయయాును. నాజప్యుతుయ. చెప్పి నవిదప “వయసా! 

కుంటొభోజునవి మ ౨ ము అసాధ్యులు; సీత ని (పాణములత్ో 

TTT OU ETN Ee శయ పక్తాను. ఆందు 

5 “- 
౪ Shs fame నో గా దన హస నాల? fas గ్ 

షి అలు ళం, మ్ + NOs నష Cunt లి Whe ne శ చ a, hg అవల, స్ప న 
శా 

౮ ళం పె ET Na: Wa RON ల. ఇర ఇం ఇ న వ ‘ 
వ్ర్రైం౦ ౫ Ihe పం ౫న, పరాగ స్పై ంసతరాటు య లుం 

| . + 
ను ధా *ఒ SON అల క్ష a అల్, ఇ క ఆల > ష్ క్ i 

Al WD, EOL DL OW స క భం స్ఫుగ)-కి 
ల 

గ షం గ్గ ( ఇ వాలం ష్ ప, 9 ఇ es 
a ~ (a) గారని (a క స ౮% pyres NN ik ల మ 

వ Rs శ జు గా గ / అ Ca మే అచ న చట 

అనల సలు Dims ws os te a టంగ్భ్బివాము 

దాయ మాసిక నమన. టళచువునా ఇ ననెను జాని ww wy ( డకస ముగు oC AUS న్యు 

కాత (చేేవముయిన( గానిమ్ముు. ఈనడికి చేయి కురంగీగృహ 
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ములో (బవేళించి తీశెదను అని శపథము చేయంగా (న 

ట్లయిన నేను గూడ వచ్చెది నని విదూవకు( డనెను, దానికి 

రాజకుమారుడు సమ్మరింపక “పరగ్భహమున క్రొొక్కు_(త 

పోవలయును. అలోచన మిద్దణు చేయవలయును. అనేకులు 

యుద్ధమునకు జనవలెను, ఇది శ్యాస్ర్రనిర్ణయము, కానన నే 

నొక్క_(గనే పోయెదను.కుంతిభోజగ్భహమును (బవేశింప నాకు 

నాభుజములే సహాయము లైనపరమాయుధములు గాంగలవు 

నీవు శంకింపకు మని యాతని సమ్మృతిపణీచి భోజనాది (కిరులు 

గావించి యతనితో నగరమున కేగి కొంత సేపు నాని మిత్రుని 

యింట నుండి యర ర్మాత సమయమును (బతీవ్నీంచుచుండె. 

అఆర్శాతి కుంంగి తీనమేడమిో-ద, జం|దశకాంత శిలా 

వేదికసె ౧ బబిచినపటిపుపె శయనించి సర్వదా యవిమార 

కుని స ్రరించుకొనుటచే వచ్చిసపారి పాటు మాటలకు. 

జేటికలు శంకింపం 'ెలివి తెచ్చికొని యాపలుకులు చక్కంగా 

మాటుపబిచిి వా గేదో యొకకథ చెప్పెద మనిన న్నిద 

వచ్చుచున్న దనునెపమున ననిష్టము చూపి న్మిడించు చున్న ట్టు 

పండుకొనియుండె. అంతం |బక్క-లం గూరుచున్న చేటికలలో 

వూగధిక విలాసినితో (నకియా! వింటివే? మనరాజు కాళిరా 

జప్పుతుం డయినజయవర్శకు నిమె నిచ్చి పెండ్లి చేయుట కిప్షపడి 

వచ్చినదూతను సత్కరించి పంఫుచ్కు రాణిగారు కుమారికను 

విడిచియుండుట కిప్టపడక యల్లుడు వచ్చి మనయింట నే యుం 

డునట్లు చేయులత నికోకుటటలే, నివ్విషయ ము నిర్ణయించుకొని 



న Ey) 
(పినాక పే ట్ల 

ఖం ఎ “వ గ అ cy బాల వ 

ముసహసంూం ప వ వన వచ్చుట న్ యు 5993 $s వ శ 

గ. 

వి బంపిరయట్క, నా కీమాటలు బేవిగారివంవారిక Mes 

ఏబ్వుటచే నిది నిజమే యని తలణిడినిి అవదు" గుళంగె పల 

వూటలు చెప్పుక్రొనుచుండీిరి. కురంగి గనూకనాటు లాబక్=చి 

తనలో (నిని సము 6 గస వరూకాలం వాను, ITS క! గార్యమున కు 

వ్యనధి ళు. గదా? యనుకొనను. అంతలో నక్కన్నియ 

(పియచేటికి యగుసలినిక యచ్చిటికి వచ్చి (భ ర్భృదారికా! 

యని పిలిచెను. కురంగియు న వ మేలా. ంచినట్లు కన్నులు తే 

ఆచి నూచి (నలినికా! వచ్చితివా!: యనల్యా నగి (దేవిగా రొ 

కృ్వూట జర యని హలో? డెసె RDS వచ్చుటచే 

నంతీచనుక నున్న చేటిక లివవ్రువును వెడలిరి, కురంగియు 

చుక యాలోచించి (ఆయా! సప నించ్య సన నను గ? 

యని భయము మూపు నలినికి (అట్లు కాదు, అతీయ మన 

వునుకొనినయత6దచే గారవింపంనగినవాంకు., సం శయింజ కుము 

ఖ్ తా త మత న్మః 

తవ యిటుండ్క సవిమాదకుణు క వ మయొక(కవేత కు కా 
Cv) 

+ ర్ స న ను పళ... వ 
ఎక! చేతను బట్టకొని rE ర "వేషము DRS WN ఛా తీమున 

రు 

విదూవనిసి(తుసియింటినుండి బయుసుుఎునసనవతలెను ఆహా! 

ఉహావన పుంత క మ వమయమునది! కంతా వినయము ను 
© 

యును, తప్పులను లెక్క. సటదు, (నుననాచ మును ము on 
ల 6 

క్ష శ శ Cs £ TTT జుప్ అద్ శ "7 Vea ఆ. ఇ, ఆన్ సి. 

నాొహూసమయు ఆ జల మం మామల. 48 ౧న లి నము కో వును 

కన నస ములంకుల చెపి. యుగ ను: దీనివిభుగ్న Ee ముసనచ్చు ? 
౧ 
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అపమారకు.( డేట్లు స వచ్చుచు నెవ్వు యి యివజూతు చేమోా యని 

భయపడెను. గాని యానివ్వనమయ మునల జొరు Ga 

గాథని చలో నుండిరి. పెక్కు_మూాటబు లాపునమునాలుగుప్ వులు 

[(తోక్కినవాం డగుటచే దారి తెలియక చిక్కుపడ న క్యూజ 
లతో 

లకపోయె.. మనమున భర్యమును చేతల ౫ తీయు నుండుటచే 

దుష్టులకు జంకనివాయ గావున నత డసహాయుడ నని 

కొంక లేదు. అంతు శయనించుటచే మేడ లన్నియు నలు 

కుడు లేక మౌానము[దను దాల్చినవి, అందందు దారి కిచుువంకల 

నున్న చెట్లు వీక టితోంగలిసి తాశన6 గాని తెలియ రాకున్న వి. 

తిమిరపూరముతో నిండనమార్షనది కి ువంకల నున్నయిసుక 

గట్టవ లె మడి అశరుసతు మాత్ర మించుక గాననచ్చుదుస్నని, 

అకు యొక తెరువుం బట్ట యాతంయ వచ్చుచుండ నొకవోట 

గానము వినవచ్చెను, నన ధన్యాముండు సదానందులయ 

భార్య యింపు లొలుక సిణ వాయంచుచుండ పోయినా విను 

చున్నా ౧కు” అనుకొని మటణికొంతే నడణెను అక్కడ. నొక 

యాలుమగనఅక య్య ము DDT నాన ఎంత్ అరా నటు 

తు యమా చ. వరే నా [ SS SET 

Yi Tes నచ్చినా సక నీ) వ్ర యగుకాంతే కాంతుని అరలు 

యపనాభ మట్లో మ్న్? ఇంచికుు నామెయే వుంచివ, ఆయుది 

గనుకం నోపా వేశ ముచే. (బతకూలము7( బలుకుచున్న ది, 

కా యేడుపుగాంతుతో నడలించుచున్న ట్రుండయు (బైసన్ను 

రాలే యగుదున్న దది.” అనికొని మతీ కొంత ద వ్వరిగె. 
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అందంగడిసాలనుండి మెల్లగా మాటలు వినవ చ్చె ను, వానిని 

(శద్దశ” విని *ఏండు నాకు సహాధ్యాయు:డు. అనుమానించుచు 

నేదో చెప్పుచున్నా శు. ఇంకను మొబ్బగం చెప్పు మని దూత 

కాబా లు వారించుచున్నా (డు___ కౌగ్వ మనుకూంముగా వే 

జున్ సణుయుక్రొనుచున్నా య. సం శేతస్థ్రంముసకుం ర ల 

మాన చేడు; పోడు. ఆం! ఏండు మానునా?”"అవుకొని యొకింత 

దూరము చనెను. వెబుయప గనంబడెను. వెన్నెల వచ్చినడా 

యేను యని [భాంతిపడి మూచె4. అది జ్యోత్స్న గాదు. 

హర్ణ్మ్యములలోనిదీపములకాంగతి. ఎటో తయా వెలుయస చా6టి 
స) 

యావలం బడెను. అంత నొకసందులో నొకయ గనయిజెనముం 

వాడు దొంగ. కన్నపు త్తి దుడ్డు౫ జ్రయు. చేతల బూని 
—_ ‘aD 

యడుగులచప్పుడు గాకుండ వడిగా వచ్చుచుం శ కూ మ 

యతండు (పక్క_సందులోనికెం వ ఫర్ DOE (HTN తాలి 

పోయెను, అవిమూరకుయను దసదానికి వచి, వది చారుదూచ 
క. 

మేగునంత రతుశకభాటులు గనివించివి వారిజూడ?ం సగొనిెపటి 
లు 

యతడు నాలుగుమీనులమొగలో. నును రచ్చబయం 3 కెక్కి 
‘ య ve CC సా 

శయనించిన టుండె, భటులు తొబలలిపోవుటంజూచియతండు 
(౪7 

లేచి వడిగా ముందుపోయి నాజుగారికోట వంచ కరిగి [పాకా 

రపుగోడను జూచెను. అది మిక్కిలి గటి నాను నగు నెతుగాను 
అ పురి 

నున్నది. డానిపె నక్క_డక్క_డ కోంతితలశాయలు గాన 
చొ 

వచ్చినవి. ఆ రాతిబొమ్మలతేలలు తెలనినున్న పుగాంతిచే. 
తవ. 

స్ట్ 
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జీకటిలో గోడ 
bo es 

ముగా గనంబడుచుంటడె, 

చేటుపడి కొంచ మెతుగా నున్నట్లు స్పష్ష 
ఎలి గ) ఓ 

అవిమూారకు (డు తనచేతిలోని తాడు వలయా కారము 

గాల జకమువ లె జుట్టి దానికొన యెడవమచేత. బట్టుకొని కుడి 

తతితో నా తాటిచకము. బూని యది గోడమోం౧దికో(శతితల 

వుం జుట్వచు*నటుూా విసన నుబేళించి (సషికారణా! నమ 
కు ట్ అటి 

స్కారము. బలిశంటరమహో కాలపురుషులారా! అన్నుగహిం 

పయ. చీకటీ! | కమికొనుము. నిదాచేవతా! వరిలుము* పుఠయయు (గ 2 U వు వ 

పిఘ్నచవత తానా! పాజివొౌం:సు. శత్రువులారా! అణంగ్న్నిపాొంథు, 

కా త్యాయసీ! జయముజయముి అని ధ్యానించి (తడు విసరిన 

నం కోంతిముడ కుం దగిలికొని వ... పయతే నయ్యది 5 ఆమె కుం ద గలకొసి వచ్చను. (పథమపయలణ్ని 

ముననే 'దెనము తనకు సహకారి యగుట. దనపని చెట వేణు 

నని యూత. చానందంచచెను, అది యుక్త మే. యత్నము చేసి 

హం గాచ్యము సిస్టింపదేని సావోవ ము మనుతలయపుోోయ బటు 
60 

స్టార యత్నించిన 'సెకార్యము సజ వీజును? మానవ్రులపెెరుష 
($9) 

మాప మైవమంచ్మిపయత్నేమును గార్యసిదిగాప మగు 
= ణి 

జవ మనుసనరించిమే యుంసును. అటు చుట్రివచ్చిన తాటి 
ము ౧ తు 

కొనలు రెండు ఇట్టుకొనియా కండు గోడ యెక్కి మాచి (పాసా 

డములశోభ క్చెరువడి యారజు వే సహాయముగా లోనికి దిగి 
డా 

మా తౌడు గజ శాలలో? బెట్ట యొక్ వంక రత్న పురువు లుండు 
ఇ 

టయు నొకచక్కి_ దీపములకాంతి (పసరించుటయు. నింకొక 

(పక్క గానరావము వెడదలుపయు. గని విని యించుక సేపు 
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ఊజాలియుండి కోట యంతయు నిశ్శబ్ద మగుట గనిపెట్టి లేచి 

ఛాతి చెప్పినమార్ల మిదియే యనుకొని యాడారిని బడి (యిది 

యే మందాకిని ఇదియే దారుపర్వుతము ఇదియే నేవామంది 

రము, ఇదియే కన్వాపాసాదము. ఆహో! ఇది యంతీయుం 

గత్తలతో 6 గట్టిన దగుటచే సులభముగా నెక్కవచ్చును. ఒక 

వేళ నెక్కు_ట కష్టమే ఆకుననొ దము, “అయన నన? దప్పి 

గాన్న వాడు చెబువునకు. బోయి తామర తూండ్ల ముండ్లు (గు 

చ్చుకొను నని భయపడి నీరు (తాగక పోవునా? అని తలం 

కొని యామేడ యెక్కి. ఆడే ధాత చెప్పినజాలయం త మిది 

యీ” యని దాని నూత. బెజిి లోపలం (బ వేళించి (నా! 

కుంతిభోడా! మేలు మేలు. ఈగ్ఫ హాము స్వర్గమును నవ్వు 

చున్నది. మణి వేదికలపై వాంసలు ని డ్రించుదున్న వి. స్తంభము 

లు గోడలు ద్వారములు సము నవరత్న మయమే (ప కాజొం 

చుచున్న దె. వేయ?) -ఈ3 త్న కాంతులకు దీపములు వెవెఎం 

'బాణుచున్నపవి గదా” అని తలంచికూాని వోరవేషమును దీసి 

వె చెను. 

అంత నలినిక .రాజప్వుతు. డింకను నాలే జీమో? 

(వియుండు వచ్చు హి న చెప్పినంతేమా(శేముననే యర్రా రాజై 

పుణె త నయవస్థ కుల డగనిన్మివను జెందినదిో అని మెల్లగా 

ససుకోాన తత సమూ ఎలు విని యవిమారపంయ సమిోవించి 

సానందముగా నిడిగో వచ్చితి ననెను, ఆచేటి యు “ఆర్యా! 

యీాపక్క_పైం గణార్తుండు) మని సమ్మానింప్క నతీంయ కుం 
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న) స సాద్య తృ వప్రీపడక వీనిని గాలయబించూ 

చున్న న పల 2 న అ వ లాం నాం. ని ించుచున్న దీనిని 

లేప్పుచున్న a అనురాగ వ్యూ. నాూాసునతభురకాలు A 
జ. 

చున్న టున్నడి. మనమూ, ఆనం దామృుతేీఎహరిలో మునింగి 
క్. టం 

es ఆను క్రోొ,సుాముం గింరంగిశ య్యమిోాందం గతారుచుం 

డెను. అంతే సలినిక శాజకుమారిని లే నుద్దమింప్క నతేంయ 

బ్లో హను. సమాంంది రా నాకంల. గన్నులు ఆరక కాని 

వేను లేవు. ఎంతో కాలమునుండి కోరికోరి నాబుద్ధి మూఢ 

మె యున్న ది. కావున నిమ్మనో హోరిణి, జూచి యనురాగసాగ 
le రంబునావలిళముును. గొంచిననాకేనుంగవ చానందింపసి”” అని 

(nO 

మనసార జాను మంచ, సనిమెనముగూర్చి సవ్ర పడుపరి శమము 

నే నలుక పోలే” నని నలివిక యనెను. అంతం గురంగి 

మేల్యాాతలు. ఏమ! అతనేం. డంతశయమాలినమాటు చెప్పె 

సి యక్క సళానిక అమ్మా! నేను తొలుతేనే చెప్పితిని 

నడా వు మరు. సంశ యుంచి యిట్లు బలిశెద వేలు? య 

చెను అపిమూాూంకు౧దం సప్పలుకున "“కానంపంచి యిస్ఫ టికి 

సాపు న నున చను వానను 

కుం ౦గి..._. అయ్యో! దప్పు న కుములట నా? 

నలినిక__... ఏమియు నన లేదు. 

అవిమా..(తనలో)  ఈమోహనాంగికి. గలిగినయా 

మోాహాతిశయమున నా కింక్రొక మోహ ముడయించుచున్న ది.. 
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కురం_'చాలనేవు కూరుచుంటిఏ_ ఇపు డెంత నాతి 

యయిన బే) 

నలి___అర్ధ రా తే మయినది. 

కుం... అలసియుంటివి. నన్ను గాం౫లించికొనుము, 

నలి___(అవిమారకునిణెవిలో) నేను గు విసుకుచునే 

యుందును. నీవు గాలలింపుము, 

అవిమా_సంతోవముతో ఎనరియే. శాని నీవు 

గూడ నికు నాచెలియిప్లూలాపములు విను చుండుము.” 

కరువం___రా, రా. ఆలింగస మొునరింపుము. 

నలి___ఐ దిగో వచ్చితిని. (అని యాతనికిం గను 

వేయును.) 

కుర ౦. (బలా త్మా_రముగాొ నవిమారకుని లాగి కాయి 

అంచిక్రొన్సి ఇపుడు కాళ్ళు పట్టువా చెవేే? 

నలి__ లేచి వచ్చి చెవిలో చెప్పును. 

సుం (తే తీఅపడి లేచి అయ్య! చారి తోము హీన 

మయ్యె. భయ మగుచున్నది. 
అవి.___(వేయస్ీ! నెను (గొ త్తవాండను గాముల భయ 

మే! శరణుచెచ్చితిని. అమ[గహింపుము. 

అంతలో ఛాతి యరుబెంచి “థ ర్రృచారకా! జయ 

ము జయో మని యవిమూరకుని [బశంసించ్చి ననినికణో “అ 

భ్యంతరమండపమున శయన సిద్ధముగా నున్నది. వీరి 

నిద్దజీ నక్కడికి. దీసిక్రొనిర” మ్ముని చెప్పి వెడలెను, అవిమా 
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సందును కహావసముణ ము తీర్చికొంటి నని” 'తూనందెలాచి 

వ రగని గరోడి సలినికతో c బూరోగ క on కరగ. 

నస గధిక యనుఇేటి ఒక్నాయ (పఏభాఉసమయమున 2. దక్ నుచు 

కురంగి* సుమనానర, క నునుభావణ ములంకరింప నామె 

య హాసు వునన దక న చ్చి (నానావము తుడిచి సుగంధజలము 

చని శు అరి యబుగొ: జన ముర నరాలను వగ చేోనరగా సూరో్ట్టదయ 
గం 

వనం గా నం రువ నా చ కం లవ్వరును తేచి శాత -క్రీవెం? ఆం! 
టూ 

cu యంతయు ముబలుకొనుట చే రాజప్ప తి కోల వాటి వేళ 
క్ క 

ని దించినది గాయబోలు?! కానీ! యూమను లరలేపెదనుో 

అనుకొనుచు లోని ;6 బోవుచుండ, విలాసిని యనునింకొక చేటి 

వచ “రసం వ. అత్తరకి నిజాము “శీ వెయు! Sheets 

లేదు.* అసి చెప్పి దాని Sr ర్హృడారికాభ రృ దారకుబయను 

రాగాణెకయమును గు ఆన్న! యుంచున టు ముర సుం 

అంతలో నవిసిక “అహో! (శేయాంసి బహాపిఘ్నాని” య నెను. 

es సత్య మే కదా? ఈసంవత్సేన మంతయు మా 

'రాజస్యాతికి నిరలత రాయముగా నిత్గుసుఖిము గలిగినది. నోమ్. 
0 

జన. సుుమునమయమాసంు. సుఖముగా గాలము. నడాచినదిల కొని 

౮ వ్వ్ ట్ర్ - 2 జ 

అసి ఎఎన్బ ర ంతిము. మహారాజా న కుల తెలిసిన చని వినలాా నే 
వ pees 4) 

యొడలు వగా సుమున్న దెం నాజప్ను టియు లజాభ మానునాగ 

ములు మువప్పిరెగొన సిటిటతాం ముస “జు దయ బార 

IC 
౬ లా, న్ా nd Sete ణి నీ త సన్ 

సతు లహ మ ల మ ౭వ వో ల ర్ బానమై 3 క 
కటి. 

బడదుచుస్న ది, ఆ హాజహ తునినియో౫మున నతిదము;ఖత్ యగు 
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నీమెవిచారమునకుం (బత్మికియ యే కానరాదు. ఎట్లో 'దెవా 
నుగహమున చేయూటంకము లేకుండలా నతండు దాంటి 

పాంచ సువ నాహృదయము కొంత వాంతించినడిోఅని విచా 

రించుచు వచ్చి మూగధికాపీలాసినుల కాన్ఫ త్తాంతీము చెప్పి 

వారితోలసరంగి నూఆఅశచఎంచుట కై వం లమ, 

ఇక్కడిన త్తాంత మిట్టుండా నవిమారం మండు (పియా 

వియోగము నోర్వంజూలక మతి చెడి త దేకధ్యానమున 

మునియగి తనసంతాపమునో. గురంగిపరితొవపమును బోల్చ్ 

యూూహించిథొనుచు, వియోగ బాధ యుపశే మించును పాయము 

గానక (అవ్యాజానురాగ మున నన్వ్నానంళా . నోలలాడించిన 

(వేయసిని వంచించిన నేను గృత ఘ్నుండను బాపాత్ను(డను, ఈ 

పాడ్నుబదు శకేలిఅని (పాణములసె నోప్పి యిల్లు వెడలి మట్ర 

మధ్యాహ్నమున నరణ్యము వొచ్చి యాజవన్యరణముక ౦కు 

మరణమే మే లని తలపోసి యొక -చెలున్రనొద్దకు బోయి 

దానిలో. బడడం గడంగి “చీ! యిఏ నింన్య మయిన మరణ 

మార్గము. అజ్ఞానమున మంచితోన మజ చితిని,అదిగో దగ్గజనే 

దవాగ్ని మండుచున్నది. అందు నాబేహమును వేల్చెననూో 

అని యచ్చటి కరిగి యగ్ని ధ్యానము చేసి యాశార్చిచ్చులో. 

బడి నవ్వికొని “జరా! ఇ చేపివింత! వదనాగ్ని దగ్గుడ నగ 

సన నన్నుగహీంచి యోాదావపావకు(డు మబయచందన 

వీతలము అగుజ్వూలాభుజ ముణ. పేల Zz క్రొడుకునట్లు నన్ను 

గాంగిలించున్నా డు. ఆహో! ఇంతేకంశు విస్త? య మేమి 
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గలదు? అగ్ని హో తుండ గాడ నన్ను. గాల్బకుండె. దీని 

సద కరడ న ETS SE బెద్దకొండ గాన 
(6 

వచ్చుచున్నది గదా! దానిశిఖు మెక్కి (కిందం బడి చచ్చెదను. 

మరుత్సపాతీము సర్వార్థ సాథక మని యారయ్యలు చెప్పుదురు” 

అని యూహిాంచి మూపరగతే మెక్కి. యందలిసెలమేట 

స్నానము చేసి నూ చమించి మంగ తేజపము చేయుచుండె. 

అట్లియెః నొక విద్వాధగుయ సతీయుతు(డై గగనతల 
న షై 

మున విహవంచుచు సౌడామసీ! భూలోకము దూరమున కెంత 

రమణీయముగా- గానవమ్చుచున్న దో చూడు. మహామహీ 

ధరములు కరిఇాబకముబనలెన్వు సముదములు |కీడాసరోవర 

ములవూాడ్మ్కని, వృత నాజములు నొంచుకై వడిని, భూతలము 

పూడ్చినగోతిచంవమునన్వు నదులు పొలిమేఠలపోల్కిని సౌధ 

ములు సిటిచుక_బరీణిని గనంబడుచున్నవి, జగ మంతీయు 

సంవెపరూపముగా గోచర వగససమన్న ది మాచితివా?..అటు 

మూడు మవిగో ద&ీణ శెలములు. ఆప నున్నది మలయాూాది 
న. యా 

మన మిపు డచటికే పోయంంచికిమి కానినీ వఎసిన టుంటి వి. 
జ ల న ప్ "భాతి nr న < అ 3 కమా. ఈక నంబడుశిఖవి మన కా థధ్య మాయి. జూలియున్నది దీనిపై 

ముహూ రమ్మాతే ముండి పోయెవము రమ్ము” అని భఛార్యతోం 

గూడ సవిమారకుం జెక్కినకొండపె దిగను. ఆయహార్యము 

మోాందివివిధిజాతితేగుగుల్ముం) తాదులు ఫలపుహ్పపల్ల వపరిశోభి 

తములె గస్పట్టు దుండి. ఆవిద్యాధరదంపతులు కోంత విశ 

మించి కొన్ని సండ్లు కోక్షక్రాని-తనీ పుఛ్పూపచయ కుతూహలం oF 

(we) 

౧౧ 
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బున నందందు. దిరుగునంగే నవిమారకు(ను వారికంట బడెను, 

విద్యాధరయ వానియాపశేఖావిలాసముల కచ్చెరువడి పరిశీ 

అంచి చూచి సమిోపించి మంత భష షం డగువిద్యాధనుం డని 

(గహించి పలుకరింపం బోనవ్రనంత్కే నవిమారకుడు వారిని 

జూచి(ప రెవ యుందురు'!కల గంటినా? నాకున్నిడ యెక్క_డిది! 

కాదు ™ అంతకాలమున మానను శెవరో కనంబడుదు 

రంటు, అశు నాకు ఏను కనిపించినా చేమోా? చీ! మూ జుం) 

కళువరయిన? గానవమ్తురు సొన నావంటి అసమాన నాన! 

పలుకరించెదనుఅని తలయచబికొని యెనను మో రని యడిగెను. 

(నేను మేఘనాదుండను. ఇది సౌదావుని నాప్రియరమణేి, 

ఇపుడు విద్యాధరు లండఖు మబమయాద నగ స్యోత్సేనము 

వేయ నున్నారు. మే మక్క_డికిం బోవుచు నించుక వి శాంతి 

కొన నిందు దిగితిమి, ఇది మావృత్తాంచేము. సీ వేం యీ 

భూతలమును చేవలోకముగా. జేయుచుంటివో వినలో రెదనుి 

అని విడ్యాధరుండు పలుక నతడు టో నేమి ప్రత్యుత్తర 

మోయ దగును? (పాణావసానసమయమున నసత్య మెట్టు 

పలుకుదును?” అని తలంచి (అయ్యా! నవ సా్వఏిరరాజప్పు తుం 

దను నావు. పఏమారకుయు అని నుడినె. యుసునాదు౭ జొ 

మాట విని మానవుల కిట యా కార సంపద గలుగ దని యూ 

పించి యతనిమొగము లజ్జా. కాంత్ మగుట గని పెట్టి విద్యా 

శక్తిచే నతేనినిజవృ తాంతీము చెలిసికొొని “అయ్యో! ఇతండు 

భగవంతు. డెనయగ్ని హో తునిప్పుతుండు, కాని తన్ను. 
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Pad 

దానెటు? కుంగౌ. ఇతయ కుంతిభోజతనయను గురంగిని (బే 

మంచి యూ మె. గొంతశాల మిహ్రోపభోగములు సలీపి తన 

యునంతీము న. 'తెలియలాను. “యక్కొడనుండి 

యయా విక వాను. మరల గుకంగీ పాసాదమున, (బ వేశించు 

నుపాయము తేక (వొణసరి త్యాగ మునకు. చెగించి మమతే 

పాతమునశె యీపన్వుత మెక్కె. కురంగియు వియోగ బాధచే 

జన స్తం 3 మసుటవిందచుచున్న దె. సల కకాగ్యమున 

సాహాయ్య “పమస రిల అనీ నిశ్చయించుకొని (అవిమార 

వ్ నివ్కు_పటముగా 
nee 

య ORO ny స యు దాంచయగ దు స్ యు 

Sr SS మితుల శై మును, మె 

జంత మరతతము నాము గో దరమునరునిజహుగో సిన చావ 
0. 

లో ర్ట చచ నో ౮ el wR ఉం చ 

డలు కై బ్రాక్ నబ్బుళిోణా లేగ ? వెళ్ళు పనా నతేం డంగీక 

ఏించా, నీను పికుం గుంంగీగ్భాహ్మ సవేశమున కుపాయముూ 

పైప్పువను. అట్లు అయా వా ఆకుని మకు తునక, “నరిపోర 
0 (ఆ) 

మున ననుమవుతించె,. అంత మేళభునాదు-సు వన వేలియుంగర 

వసుం గనాకి చాయుంగ రము సండ్ చేతి వేలికి 'బెటకొని్ననాఈ 
వ్ 

జహా ఇ ems జై 7 వ్ స ( చమన అస 

ర స(న SET MOS Es ఎ) పవువు త వెలి దాల్చిన నప్పటి 
Oo 

వరే నర తరుం ౫ పటము రు ఉయుంగరం ము నొయెడతు 

Se సన్నుతి. నన్ను నక చూచుచుంటివిగదా! మటి 

లా z అ So మ్ జ్య జరా. జున్ గ లో Ae 

కరర కః Wan DO హాటికొొంరిని. నేను సికుం గనం 

gts 9: ష్ న WE మసాల అబు 
ADE యుగే గు . డ్ జ రాను Hr ul నెసు Rr Ee a) స కష 

అ 
AY) 

వినం వం Neo స: లర et గె యుంగసనము న చేతి 
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(వేల సూరచికొని కనలుడ్క కాంచె. 'మరార కుండి, తళూతయంలను 

భీయకము నాతేని కిచ్చెను. అవిమారకుకు డాని నత్యం తా 
దరముతో హిం. అంత విద్యాధరముయ తనఖడ్ల మూతని 
వచ్చె. దాని నవిమారకుండు చేతిల బట్టి యిటునటు. (దిప్సి 

హో! యెమి దీని పభావము! ఇదె 1 "మజిపుల 

గుంపా? సూర్యశాంతిని ధిక్కారించునివి దవాగ్నివలె వనము 

మోన. బడుచున్న డి” అని దానిని నిష్భృియముగ౫౧ బట్టి (గొప్పి, 
ట్ర _ 

మెఘనాదు. డానందించి, విద్యారు: ఎంటో. గతూడం గొంద 

*ఖడమును జేతం బటంజూలను. వ్రత డీలా నాం వగుట నె 
౧ లి Ws) 0 

నరునిముహిమ నరా! యని విసయపడెను. అంతే నశేయ 

మరల ఖడ్గము నిచ్చినంతే మమునాదుమయు -జానిని బుచ్చుకొని 

“నయస్యా! ఈయంగుళీయక (పభావమువే. నీయిన్నము నెలు 
ళం 

వేబును. ని న్నెనవ్వరును జూడ (జారు, నిన్నే కాదు. నిన్ను. 

బట్లకొనినవానిని, నానిని బట్టకొనిన వానిని గ్యూడం జూడ లేను. 

ఇది నిశ్సయము, అ ముత తమో యన ము కోన 
? 

నిన్న క్క_టి యముగనలసి యున్న ద” అనెను. నూని "ర్ లను 

వినయవెన మెత గా మండె (మ్మొతమా! సన నాకు జీవితడాసము 

చేసిన మహానుభావుండవు, నేను సీబోంటి వారికి (బమ్యుబ కారము 

చేయునంతేటి వాండనా? అన్ని విధముల నెను స న. నభ్భు 

త్యుండను, అన్నుగహాంచి యూానతీ మ్మనగా, ముహునాదుడపు 

కృతేజ్ఞ తకు సంతసించి (స్ట సనమ. సులు ను 
zm 

వ! మామిత్రు రాలగసి వీ యు రాలికి నన్నును నాపత్నిని 
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చెబుపుము. మ మైహుకును మజవకుము. నీవు రాజప్ప తిని 

గూడి సుఖంపుము. కా ర్యాంచర ముల నీకు. చార్మ్జ్వమున 

CP 3 

NO: సంకా స్ు నష ఇ పునరగృనం బభిలపించునవిమాక 
స ఏ ఛే 

కనిన నతికిమమున ననునునుడె థధర్య్సుపత్నని గూడి యాక స 
wD 0౦ 

మున శకెగవి చనియెసను. అపిమూవనుం;డయు మొగ మె 39 చారి 

మూర్త వం SO TE EIDE న్ని సేమమునC గనటడు 

దిగి (కిందికి 
ra) 

త జాచి నునను సరె పెట్టికొని కండ 

వచ్చ అతా సహొాక్దయు క్ విశ మిం చె. 

టు తేటి విదూవకు(దిడవు లెల్ల (“బయ వెదకి వచ్చివచ్చి 

యని యచ్చటిక స సప చుక చో. గూలంబడి నేల 

నొలంగి ఆకా! నాపినరా జెంచభాగ్యహీనుండు! కొడుకులు 

లేక లేగ విచారించి విచారింది నోములు నుపవాసములు జప 

ములు తేషములు సలిపి సలిప్కి తువకు దెవాన్నుగహమున 

రానవలోక' దుర్గ భు వసునుపురూరుని గనియు నప్పు తీకుని 

pron ఇయ్యె. నాజీపతకాఎము సమా ప్ప మగుటచేతనో 

యా తనిబందుగులదురస్భష్టన3ముననో నామ్మితు(డు తప్పి 

వోయి యుండును. ఆంసపహాీ రాజు (తేనకుమారగు(చు శమము 

గాదే యుండు నని చె ప్పెనుగాని, యుకాకి రాజకుమారు( 

కగినుకుమారును_ శానుపరవశుయతయ తానలం బడి బోయి 

యెట్లు రునలముగా నిండు? కానీ నాశ క్రికొలందిం దిరిగి 

చూచెదను. కసనంబడజెన్యా సక, జేదా పరలోకమున నామితు 

౨ ౫రికకానియెనోో నని విశారించుచు శయనించే. 
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నూ అవిమూరకుంయ కొంత సే పట్టు పై పుం లేచి నారు 

వారాసయాపోయమవముు. చెతికి... నస యెట్లు సలా' "వంతున. ? 

రాజక న్వాంచింపుంమునుండి Sh పతా చాంటివచ్చిల 

నని వినన్శా సరి. లేకున్న నాకె యా భావ్మాణులన (పాణ 

ములు గోల్కోవువుం అట్రమ్మతుండు అక సొ .యారంభఛాము 

"ఫ్ర? ఇష్టగోవ్వీయెడ హాస్య శారి, యుద్ధరంగ మ. 

వివాఎసవు కన గుయుప్పు, కాసా సాథను సున నావాస్సి 

కుకు. వేయేల? నావమునసులోని యాసండమే యతీయ్య నా 

శరీరమే చెం షో భాం దే నస్ తతా సప సాయ పాయము” 

అని స్పృరించుచచు నడచునంత నొక చెట్టునీడ- ఖంహుకెాన) యున్న 

విదూవకుం డతనికిం గనంబజెను. అతీ౮ప వగ్గణకు వచ్చి గో 

వయస్యా! యని కాగలించినంత్క నతయ మేల్కాంచి చూచి 

పరిమానంచభరితు.డె. గాఢాలింగన మొన న్చె. అంతే నికు 

వురు కొంత ముచ్చకిం దుకొనిసపిదప్క రాజస్మానంం డుంగరము 

గుడిచేతి వెలికి “బెట్టుకొని వ పిదూషకు కాస 

ఏహూదిములు గలిగించి వనజ విరాగి కి SOO EDO సళ 

డింతటిమాయలా(డవ్రు కన్నాంతేంపుు మేం పిశచి వచ్చికి' 

వన, 'రాజప్మతుండు (మి తమా! ఉపి యపఫుడే అభిందిసుదెం 

ఇది యంతయు నీయంగుళీయకపభావము. దీనిన్స తాంతీము 

తరవాత, జప్పెనను” అనుచు మరల నుంగరమును దజ్నీణ 

కరాంగుళికి మార్చుకొని విదూవకునిచేయి పట్టుకొనియెను, 

అంత నిరువురును సహాస్యసంభావణము గావించుకొనుచు6 
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జని పురమున. (బవేశించి పట్టపగ లనుశంకయు భయమును 

లేక రాజకులము6 జొచ్చి యభ్యంతరమున శేగిరి. 

ఆఅసమయమున6 గురంగి యవిమారకుని స్మృరించుచు 

si Br బరితాషపజడుచుండ్కొ నలినిక అమ్మా! ఏల సం 

తాపపడియెనన్స? సీమేడ యెక్కి యందలి దర్శనసీయవస్తువుల 

) చ్చి నురదించి యూనందింపవ చ్చును, రమ్ముు' అని -చె స్పై 

ను, అంతం గురాగియు తీవీ! నాహృదయ మెటింగితివా? 

నరాచితివా? పజరిజనము "'జెలయక నాయానందమున్న్కె యి 

గ్ 'మేఘశాల ప పామే అయునవకులసరళక చఠలబస్వనిచుళా 

దుంసురభికుసుముములు దెచ్చి యుంచిరి. మజియు సీమయూ 

సంతన కాట కాం సమయమున నతిపీఠ మర్ష భావము వేయు 

అధర 

చున్నవి. మూయి. పీనిని మన మెంత లాలించినవార మెనను 
> య్యే ఇ గి ఒర న్ శ ౮ చే” కారంజ త లేము నివి Moe లను సూ జూపుచు వ్నవమి అదె 

గ Ey 

కరు ని! నకు తకు నదే. పకక యాఖ్యాానము 
లం 

శ | మి మ వ ణా ల చెప్ప నారంభించినది. నా కశము నంగ క ఊక ఛారికయు fs 

లోకనృ తంతి మంఠతేయు? చెప్ప "మొదలు పట్టినది: కంటా 

నర్గము నీజ 'బ్బె ట్టున్న గని యడుగ నచ్చుచున్న ది. కనుకు 

చేప్పినట్టు రెండుగడియ ౧ంచదే వ్మిశమింతము. లతెము” అనుచు 

తేది చానిశో నదటికి వచ్చి 4నలీనికా! వ. గూడ 

ర మే సంభవించినది చూడు. కాలమేఘుడదు మెజపులాగ 

ల సేత బట్టుకొని జయలుసడల. అహో! ఆకాశ మెంత 

చిక్కులూ ముస్ను దో వాచవా, (కొ మ్మొగులుపిండు చండ 
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భానుని గప్పి నిరంతరజలధారలు గురియుచుండె. కానీ! యూ 

సాగసు మాచెదనుి అనుచు గగనతలమునం జూపు నిలిపె. 

ఆ. పాసాదము[కింద నున్న్నయవిమాూావకుయ  విదూవమ 

కుని జూది (నయస్యా! చూచితివా? అవిగో డాబామాంన 

నాకురంగి, అనారోగ్యనిభమునం గాలాగురు చంవనము ఫూసి 

కొని తొడవులు విడిచి హోనభావవిరహిత యయ్యు. గన్నుల 

పండువుగా. గానవచ్చుచుండె.*” అని చూవింప్క నతీయు శన 

యస్యా! సంతోషంచితిని లోకమున నేవే సుంచరుంయ నని 

యింతకు నీవు గర్వించుచుందువు. ఇపుడు నీర మణయిన చ 

తలయెదను, నీయవంనాటుచీం క్కియు -నాలేందమురేఖన తె 

సన్ను లం ననుపుచున్న ది. అని (వశంసించె. అంత రాజ 

ప్కుతుయ “మన వింంక జాగు చేయ కావు. ఇంత వనుకంగుడ 

నంళటో యుంకుటచేం బలుకరింబు నచను వొరకగయీ కదా 

యిక్కడి. వచ్చితిమి! ఇరువ యు కోనలు రము 

అని మా తిని లాగికొొనువు సోపానము తెక్కు_చుండ, విదూవ, 

కుడు ోఓరిబాబూ! నే నీమె శైక్క_ లేను. నే నిందే యుండె 

గనంబడుదువు గదా!” యన్క నతేయ “అయో! మజుచి 

భోయుతనిం నమ ట్. అనికూడ వాన రిరునురు. మేడ్ 
UU 

యెక్కిరి. ఆసమయమునం గురంగి_నలినికతో నొక చంద 

దను నీవు పొశ మ్మనెను “నేను విడిచి పెట్టినవో నీ వెల్తరకుం 

Pus a వాయ ౫ జే ఖ్ —— వ సము శం 3 

కాంణ్జబంవేసికసు 6 గూరుచుండి యుడణుడోతదినవవదనము౭ 
ID eee 

త్ 

ఆవ్. wis ం ౮ త క 
చెరి వశే ల. ర్పసహాోయ ముగు కౌలాంబు కంబుడం౦బుం జూచి 
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తారల మలక య్ నా్యచ్చ య. నాలోచించుచు. బొరలి 

నచ్చుకొస్నీటి ; వడ్తగిం పం బెక చుం దనలో నెందు కీజీవ 
సా 

చ్చ వకు. నవత క్ కోసి “నలినికా! మాగగధికణి ౭ దల 

సకల నతీసికొని కమ్మని చెప్పు వో.* అనిన నది యొక్క 

తెను_ విశచిపోన సంశయించుచుండె. అంత వారిణిక వచ్చి 
కళ లా! హో వ స్తే గ గాం ప 2 
ఆమా @' ae 9) టూ6 ౧న క్ని రాయు టున్న దో యు గ 

సె మ్మునిరె. ఈమందు కణతలకు రాచికొమ్మనిరి.* అని యి 

చ్చిన దానిని ఫొలముసనం గణంతీలను నాచికొని నలినిశా! నీవు 
క. 

నోము రపుడు కరము వచ్చుచున్నది. ఈ [కొ తీయాకాశ | వ bs 

గంగలో న్నానము చేయం. డదలంచితిని, ను ముగా బోయి 

రుల దెప్పెంపోోమని త్వరపె పెట్టిన, నది వెడలిపోయె. 

ఇత. హూక్ “అవ! అమ్మగారితో సమ ప శదున్లో 

అనాయయ గాకు నోము గం బుప్పటిమందువలన So న తేగ్గిన 

Sy gg” చు సతత, నదియు నిర్ల సంర; 

ఎస స సంగమంతయు వినుచున్న యవిమూరకుయ కురంగి ( a 
er ఎభానసను గను చట్ నో యుప a యుము చేయ. దలంెనో? 

యి త్రై 

అం జంప నెాినది. వండినిటూారు వుచుచున్నది. Su ర లు 

బాపవ్పపూరిచెము అఎగసువిశాలనయనముణ  నలువుశులబుగల 

యజూచుచమున్నిద్యి చూడగా నిది యంతేయు సంశ.మాస్పద 

ముగా నున్న” దనుకొనుచుండం గురంగి లేచి జ్వారము బం 

ధించి ౧ఈపైటకొంగ్ మెడకు గట్టిగాం జుట్టికొని [పాణము 
a ౬ ౬ 

విడిచెడణగాక” యని నిశ్చయించుకొని యట్లు చేయుచున్నం 



ఆయాన్ మూ 81 

తలో నాకి నక మ. గ వెవెపవయుణటువము వినన వచ్చే. అపు డా 

కూరలు కుం అయో! : న ) రశ్మంపు. ఉనుచు 

మూరల, స యు వ్లైవము 3 పు మనూ దు న, య నెవూు కు యు 
CT న 

వంటనే తినయుంగర మెగ ము లేలిక మౌార్సికెని భయము చే 
సై 

జల ఆన్ ఇ ల్ల rsa దనము నహ తాని. అపడ. ఇకు తా రకము: Se గన్నులు 
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భ ర్భృదార కా! వందనము. దెవాన్నుగహమున చేడు పరమ 

సంహోవము గలిగినది, శాని యోాఫురుముం డెవడు? అని 

యడుగుచుండ, విదూవరకు. డం జేగి ణేను ఫువ్కురిణి యను 

చేలము గలపరివారికను అనెను. అంత తాజకుమారు(డు నవ్వి 

(నేను మున్ను చెప్పుచుండెడివాండనే. ఆనావేడుక చెలికాడు 

సంతుష్టు డనునేను గల; (బెవ్యాణు! డితండే” అసి “ల ప్పెను, 

అంతంగొంత సపరిహాససంభావషు+ము నడచినపినప నలినిక, 

(భో ర్రృడారకా ! యాపగ౫టి వేసి మో రెట్లు వచ్చిగొ రని 

యగడుగ, నణతేయకు సర్వము SE 9) అ చెప్పం 

MMe ee అదియు. స ఎకుష్యంచేయి నట్టికొని లాగి 

(రావయ్య భు డ్రా! చతు కాలమునకు? ల యరక్క_డ 

నా నెక తైల” కూటలాం కాం“ ము అనుచు! దీసికొని 

పోయెను. తపవాచ నామషా-. శడాొకసమువంకం జూచి 

సేయనసీ! చమూరువమూాను, స రాూకాంమేఘము తెంతేగ న్నన 
త 
ఉ 
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రు 

పుటః తల సభోమార్ల మున ముంచిన సజు 2 చెట్లు; మునల్హధ బాణ 
a జ. 

ముంమొాలు వాళు ; కఎహోంతరితలకు సంధి చేయుదూ తెలు; 

కొండల శ: క మునసనరించునిటిగుండలు ; సము[దుని 
ఫూ 

రా వలన సలిలభిత. గెకొనినభితువులు; సూర్యచంద్రులను మ 
లై 

URS 
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ఆఅుయసపఅచుతలుపుల్తు దేవతలు పెట్టిననీటియంతములతో డి 

పానీయ శాలలు అనుచు గౌ రొ గొళ్ళను వరించి యంతలో 

వాన యారంభింపలాల. గురంగిశో గదిలోం (బవేశించె. 

అటుపిమ్మట నొకనాడు ఛాతి తనలో ఆహో! 'దెవ 

కృత్యము వ ను సౌవీరరాజు తొలుత, డనప్పుతు( 

డగుపిము సేమున కకురంగి నడిగెను. ఇపుకు నిరతువవమూన సౌంద 

ర్య నాశియు సుగుణ గణవిభా సియు నె కులగోతములు "దెలి 

యనియొుకమపహాఎును ము. డీమెను గామించి సుఖుంచు చుం డె, 

ఇట్టిస్టిపలో మంపిఖూతికుయ కాశీ రాజపత్ని యగుసువర్శనా 

దేవిని గుమూమల డగుజయనంట్హత.. గూడ నిక్క_డికిం దీసి 

కొని వచ్చెలుడా ! ఇఫు జేమి కానున్నదో తెలియదు. శాన్సీ 

మూాచెదము గాని అనికొనుచు నొకవోం గసూరుచుండదో వసు 

మి తేయనునింకొక తే తనలో (కూరా! ఈ TAM లెంత 

(పతికూలురు! ఏరు మోన మేషములు లెక్కించువా కే శాని 

కార్య గారనము నెణుగువారు గారు. జయవర్థ నగ లలా 

మున నడుగు పక్లునో లేదో యపుచే సివాహసుముహూ ర్త 

ము నిశ్చయించిరి. కాసీ! భాతి యేమో యాలోచించుచు 

న్న ట్లున్నది. దీని నడిగినవో. గొంత తెలియును అసి తలం 

చుచు సమోపించి జయదా! రాణిగారు నిన్న్నుల బిబుచుచు 

న్నా” రనెను. అందుకు ధాతి (సరియే శాని యీ కార్యమున 

నమ్మ్శగారి యభి( పాయ మేమో తెలినినన టి” యని యడి 

గిన వసుమితే (సరియె నీవే నన్న డిగితీ వా Sn చెప్పె 
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(బహర్షి లోక పసిద్దుండే కదా! అతం డొకనాడయు మూబేశ 
యి ® 

మున కీ తెంచుచుంసయా మదీయకాంతారమున నాతనిశిష్యు 

స్ బెద్ద ఫులి పట్టి చంపినడి. ఆసమయమునకు నేను మృగయా 
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'జవవు అనన సంరంభముసం బలుకులు తేడంబడ న న్న డుగక్ 

యీ నామాట వినకయీ యతినిష్టురముగా నన్ను దూషింప 

నారంభించ. భో న్ వ్యక రగ్జివశ మున నేను నాతనిమాటంకు 

కు నిన్మూ స అఆముణగా య గునన్ను, తూలనా 

డిషివి. తపోధనుల కట్టికోపము తగునా? నీవు బహ్మూర్ధి వాపము 

డాన్నినశ్వపాకుండవు గాని తపత్శాలివి గా”నని నిందించితిని. 

సై | నుత్( డాజ్యధా వాసం పాత జాజ్వల్యమానపావకుండు 

నుంబోఅఆ మండిపడి తఎయాంచి ఏ మంటి వేవుంటి వనుచూ 

అది తపస్విమ ఖద నైనసన్ను6 జండాలుండ వని దూటికివి 

గావున వున ము తేక భతుడవై పయో ఎత వ మనుభఖవింపు*ను 

ని వొభమిాా చ్చే. అల్పమూాబ స వగచియ 

మ మునిపావముల కెణుంగి బతిమూలికొనలా జ (సుసన్ను.డె 

“ఒక సంనత్చింము నా శతా పవచనమున( (బచ్చన్ను .డ నై య 

టుండి యనంతంము శాబుము కుండవు సాయి వని శాభ 
గ) 

విము కి సన్నగ హించి లం మో బళ మృకుం డె చౌ నయానటు 
అంక 

వును జీపంజలే సియా త నిలసూడి యం చేని: చనియెం. నాతి 

A 
వాక్ శ క్ 

నుండి నేను దాంబ్ను తేజా శ పాక క(వతేము సలిపికొని, సం 
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త్సరము నిండినది. ఇపుశు శాపవిమోచన మయ్యె. ఇది 

నావృతాంతముో అని చెప్పిన గుంతిభోజుం డాశ్చర్యవిపా 

దమగ్నమానసుండై. యాతని శాపవిము క్ర్తికి సంతసించి 

“ఎంతవారి కయిన నావదలు నాకపోవు గదా! కాన్స్ 

యింతటితో నయిన నీకు బూర్వ స్థితి వచ్చినది. సీపూర్వ 

పుణ్యము మంచిది. ఆమహోత్ను(డు నీకు శాశతాపకార 

మొనర్చ్పకయింతటితో విడుచుట యీ నీసుకృత మున కుందార్కా 

ణిమని యాతని నూజుడించి భూతిశా! మూసోదరి యంత; 

పురమునకు వచ్చేనా" యనియడిగి, విమ సేనజనని సపరివారం 

బుగ శుర్రాంతీముం జొచ్చి చిరకాలసు ప్ప మయిన బాంధవ 

మును మేలుక్రొలుపుచున్న దని యాతే(డు చెప్పినంత (సరియె 

కొని విషుసేనున కవిమారకుం డనువే శెట్లు వచ్చె” నని 

మరల (బశ్నించె. అందుకు భూత్కు. డిట్లనియె. 

“ధూమకేతు. డనురాతసుండు గొ ల్రచూపము దాల్లీ 

సకలలోకమూారణమున కై పరి(భమించుచు నొకనా(డు సౌవీ 

ర రాష్ట్రమును నశింప జేయుతేీలయపున నందుల కరుజెంచెను. 

ఆయవిమాపడాననవు. జూచి (ప్రజ లాకులపడి యా_ర్తనాదము 

లొనర్నుచు. చెలకుండె శరణ మని కోటవాకిట వచ్చ వా లకీ 

నీ మహారాజు (ప్రతిక్రియ చచేయువెరవు దోంచక వివణుడై 

యుండె. ఆయుపషదవము విని కువూరవిష్షుసేనుండు తనతో 

నాడికొనుచున్నణ' డిఛాలుక విడిచి యాకక్కసు. డున్న 

చోటికి. బరుగె తికొని వచ్చెను. అట్టు వచ్చిన యాశాలుని 
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(మింగ దలంచి యాఘాతుకుడు చేర నచ్చునంతే, థై ర్య 

వాలి యెన యా నాజప్సుతంయ చిజునవ్వు నష వాని 

eo) ; జ్ర సిం , ced అ టి చ్ గ ఆతొమ్ముపై నోక్క_(గుద్దు (గుద్ది నను “డన ముసెనున 

క పనార కుటుట్ సును గలిగిన దని వింటి నన చెప్పిన గుంతి 

భోజుడు ( సరియీ. ఇతండు దైవాంశేసంజాతు(డు గాని 

మానవమా(తు(డు గూని. సనో ౫జసం!భమమునా౭డే 

చెప్పితి ననెను. అంత సావససంకు కావా! సు "వేయివార 

'న్మేతములవాండవు. అవిమూరకునిగూరక్షై యేమి విచారించితి* 

వన భూతికు. డందికొని “స్వామి! పోందగిన దేశముల నెట్ట, 

చారులC( (దప్పి 'వెనకించితిని. ఎందును విష్ణుసేనుడు గాన 

రాడయ్యె.శాని విశేషించి పరిశీలంపంగా నత డెందోమాయా 

నుసారియె యుండౌ నని శోంచుచున్నది అని విన్నవించె. 
యి 

ఇట్లు ప్ విము సేనునినూర్చి వమూటలాడికొనుచుండ. 
‘a 

గా “నే నధ్యయనమున (బహ్మను గానమున మాధవుని నా 

నంద పెట్టుదును.నాకు లోకమున. గలహములు పెట్టుట యనిన. 

బరమానందము, కుంతిభోజునితీం డి దుర్యోధనుండు నన్ను, 

జరకాల మా రాధించినవాండు. అతనితరువాత నితండును నాకు 

r gS అయ a భృత్యుండై భ క్తి సలుపుచున్నా (డు. ఇపు డితనికిని సౌవీర 

రాజానకును నవిమారకు(య గన బడకపోవుట చే. గార్యసంక 

టము గలిగినది. వీరి కాతనిం జూపించి కార్యసంఘటనము 

చేయ నిందులకు వచ్చితిని, వచే సాప్రకుంతిభోజులు”” అని 

యనుకొనుచు నారదుండు భూమి కవతరించి వారియెదుట 
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నిలిచెను, ఆరాజు ీరువ్రుగు సాష్టాంగ నమస్కారము లొన 

ర్వి నపినప నాళదు(డు వారిని దీవించి, శివ్వులానా! మో రవి 

7” తో ఎ 3 , నవలా, గ్రా మార కుని గారి దుః:ఖాచుచుటి' అని తలినక్రొని నచ్చితి 

చెప్పన వారు జరమూాసంరర పడిరి అంగ ఆకు నును తెాసనా 

సీను తె నంతే os రాను కిని భూణికుయడు సడలి సుదర్శ 
ర్వా 

నాడేవిని దీసకొనివవె* న. ఆమెయు౧ దఒహ్మతుయ జయ 
టం 

వరకు సాం వ కూ [గటా పను చుఛటయి గొలటుగలొల నని 

యాన ందగింఛచుచు వచి మాబ్ఫిపకి నమస్కరించిన నామె 
eT 

నారీం౧౧ంచఎ మూయ  సఘుటమున నమిషహాఎ కంనిగనార్సి 

యడిగినసౌవిర కుంటెభోజుం) (అుశ్నము లన్ని (క నాందు(డు 

సంగ్నహము గా ని ట్లు తీరము "దె yt HO 
1 లి త్త 

సేనుడు జపించి న స సప తేని సేనుండు “వింది యుండెను. అతు దారో No సు లై సిపి న్య 

లో ఇ” ల వ Noe ఖు” య D > ల (౫ 
ను NTO వె రంగపు Tart) షష నం య. క్రమ se ర హాస్య "ముం? 

-ఈకుంటిభోజుంచ దుగోకభన హ్మాతుంష సుం చపాచు నె ౫ంత్య 
Span 

ముిఆని చెప్పిన rn అంచు. య టయ 

క సన్యాగ్భహము (ప వేళించ సు నుడరు, Mere ree 

విధిగ_త్త యెనయాకన్యను గజసంగణభమునం జూచి యిని 

మారకుయు తొలుతం చాలువమునను దరువాత వూయా 

సాహాయ్యమునను గన్యాంతి;పుగ మున. (బ వతం నని చెపి 

నంత్కే మునివచన మ్మపతిహత నుని తీలంచి యారాజు (మహా 

ల్! కరంగీవిష్షు సేనులకు మనూ వాపు నావంక నానచిమ్ము'అని 

పతక. అంచ క అ యే టే (లాంజూ! ఉద్య్వాహ ముందు వా” 
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తు తియులకు గాంధర్వము విధివిహితము గావున నది మొద 

టనే యయినది. ఇంక నగ్ని సాథ్నీకపరిణయ మందువా, నిత్య 

మతం. ప యగుటచే నదియు నావశ్యకము గాదు. 

స్వజన నసంతోషమున కందువ, అట్టయిన నుపాధ్యాయునిచే 

నభ్యాంతేరమండిరమున నుద్వ్యాహసమయము మా|తీము గావిం 

పం జేసి యాచంపతుల నిట రావింపుముి అని యానతీయ 

నట్టు గావించుట కై. కుంతిభోజుండు భూతికుని బంప్కి మహో 

తా! జ యయ వర్మకం నాకూ(తు నిచ్చద నని వర్తమాన మంవి 

మాసోవరి సీసుడర్శనను నావించితిని. ఇపు డేమి వేయందగునో 

సెలవిమ్ముు' అని మరణం (బౌర్జించెను., అంత నారదు. డా 

రాజు సించుకదూూరమున నుండ నానతిచ్చి, సుదర్శనాచేవిని 

జేరయకరి శుమారీ! మామాటలు వింటివిగ డా!” యనినృనామె 

a! సౌఏీర రాజపుత్రునిగుణకి ర్త రనము వింటి” నని చెప్పెను. 

అందు క_త్తపసి అమ్మా! నివు ముటబుచితివి. విషమ్షసేను(డు 

సీపెద్దటొడు శే. సీ కన్ని చేవునివలనం బుట్టినవాండు. ఏ కప 

స పుట్టినయచిర ౫ కాలముస కే సీశెలైలు సువేతనకు6 గొడుకు 

పుట్టిపోయను. ఆమె పృ్మ్రతదుఃఖన యగుట యొజిల్ నీప్పుతునా 

'మెరు6 బెంచికాన నిచ్చిజివి, ఈసౌవిరకుండు మస (బీవుతోం 

బెంచికొనుచు నాభాటునకి విషు సెను( డని వేకు పెను” 

అనుచు నవిమూరకునివృ త్తాం* మంతేయు. దెసీపి యిఫ్స జమ 

డేనుఢతోగునో నీవే తతో విఠపు మని చెప్పిన నామె 

మహాత్మా! జయ సెనంసుకుల గపరంగి ఫార్య యగు ననుకొం 
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టిమి. ఇపుడు వందనీయురా లయ్యె,. ఇంక సంశయము చే” 

దనె. మజియు నమ్మని (కుమారీ! మటియుక్క_మాట. ఇది 

కాళి రాజుతో దప్పక చెప్పందగినది, కురంగి నీసుతునికంకు 

వయసునం బెద్దది. పెద్దపిల్లను శన్నవకునకుం గట్టి పెట్టుట 

ధర్మ మా?సీస్సతుసకు( దగినది సుమితే యనుైెండవకూతురు 

దానిని జయవరగకుం దప్పక యిచ్చును. నీ ఏవిమయము కుంతి 

భోజునితొ నిపుడే మాటలాడుము పొమ్ము” అన నామెయు 

నారదునిమూటలయుప భా క్రైవిశత్వ్యాసము లుంచి సోదరునికడ 

"కేగెను. వా రిరువుకును ముచ్చటించిఖొని నారదునిసన్నిధిం 

జేరి, 
అంత వధూవర వేవషములు ధరించిన కురంగీవిమ్షు సేనులు 

లజ్ఞావినయసంతో షములు మువ్పిరిగొన నక్కడకి వచ్చి ముని 

వరునకు నమస్కరించి పిదప బెద్దల కందఅకు వందనము 

లాచరించి వారివారియాశీ 3-(దములు నొనిరి. అంతలో 

సుచేతనా బేవి యచ్చటికి రాంగా విషు నేనుండ గల్గి పాదము 

అకు నమస్కరించి. ఆమెయు. బు(తుని గాగిపించికోొని' 

దుఃఖించి నారదునిచే బోధింపంబడి కొడుకును గోడలును 

వెంట రా సోదరి యగుసుదర్శనం గూడి యంతిపురమునకు 

మరఖె. అనంతరము నారదు(డు సౌఏగ రాజుతో ఫీ ఘుముగా 

నిజచేశమునకు నేగు మని చెప్పి కుంతిభోజునిశో జయవర్శ కు 

సుమిత్ర నిమ్మని చెప్పి యాకసమున శెగిసి చేవలోక మునకు 

జనియె. నాటినుండి యవిమాంరకుడు కురంగిత * యగేచ్చ 

ముగ నిహ్రోపభోగము లనభవించుచు సుఖ్లుం బుండ్ 
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తా ~~ 

(శీమదయోభ్యాషురనాధుండును చేవాసురసంగామా 

పతిహూతరథుండు స నున తరధు.ంకు, జ్యేష్టుండు పీయప్పుతుడు 

నగస శ్రీ వామచం[దునకు మూ న్థాభిసేకము గావించి తా నార 

ణక నత మాశరింపం. నణణి యొక శుభముహూ ర్లమున6 

గల్యాణమందిర మలంకరింప(జేసి యందు భదాసనము ఛత్ర 

వామరములుసదర్భకుసు మజలపూర్ల ము లగుహేమఘటములు 

పువ్యురథము మున్ను గాం గలయ ఖి పే.కసం భారములు సెట్ట్ము 

వేయించి రామాభి పే.క శవణానందకందళిత హృదయారవిందు 

లగు వృస్టామాత్య పురోహిత మి తీబంధుజనపొరవరుల నెల్ల 

రావించి మహాముని యగసనసిస్టుని ses వేదికపై. నధి 

స్టింపంటే సె, 

ఇది యిట్లుండ నింతలో నెకపరివారిక రాజగ్భోహాము 

లణంక రించునేప థ్వ పాలిసి యగురేవను మోసపుచ్చి పరిహోస 

మున క్రై యొకవల్క_లాంబర మపహరించి నీ తాగ్భవాము వెంత 

కరుదేర, నామె దానిచేతిలోనినారచీర యడిగి తీసికొని తేద్భ 

'త్తాంతము తెలిసికొని యె ట్రుండునో భూతు నని ముచ్చ 

టై డ్రీచాసలమున డాని ధరించి యె టున్న దని యచ్చ 
టిచేటికల నడు, నొక తె (ఐడి నీజేహూశాంతిచే బంగాను 

సరిగచీర యెనది” యనెను. ఇం ఖొకతె నేను నోటితో 
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జెప్ప జూలను, ఇప్పటి నీశోభ యె ట్లున్నదో నాపులకాంకు 

రములే చె చెప్పును” అనుచు. దన మేనిగగుర్చాటు మూ పెను, 

ఇట్లు క్ు ముచ్చటించికొనుచుండ, నింకొక పరిచారిక వచ్చి 

య అమ్మా ! కుమార రాజుగారి మూూర్థాభియుక మిపఫృడు జరుగ 

నున్నను సట. మహా నాజ్రుగాకిం స్వయముగా నభిపేకము 

చేయుదురంట్క* అని విన్న వించినంత నీత యానందించి (ఒడి 

పట్టు” మనుచు బసదనముగ దచానియొజిలో. గినతొడన్సులు 

దీసి నె చెను. అంగం బటహభఛ్యానము వినవచ్చి వెంటనే 

సూలు. అది యభబి పే _కమంగ భధ్వ్యనియే యని సూచించిన 

చేట యొక ోే యిది జన ఒక్క సారి మూత మే (మోలి 

కూల న రర శొరర మురాదలుక్, జాన టమ! పట్టాభి పె.క 

మునకు విఘ్న మగునా?__ ఏమో! రాజకులముస ననేక వివ 

యము లుండును అనుచు దానిని బరిగణీంపకుంటె, 

అట్టియెడ శ్రీరాముడు (ఆహో! వరిగి (నుంగళధ్వని 
rr Sey పద్ద గిండజు గూనునుండిరి, నేనును 

భ(దవీత మెక్కి; = “రహే సన మాంస వల స పింిటెకహూర్ 

బుజములమిోా6౫న నున్న హామకుంభ్మములు నభిపీకన'్య 

మును విడుచుటకు సిద్దముగా నున్నవి. అంతలో మాతేండి 

నన్ను బిలిచి యొక మాట శాౌప్పినంతేనే సాధైర్యమును జూచి 

సభ్యు బందణటు నట్టు విస్తయ పడ రమోా ? తేం|డిమాటను 

గుమారు(డు వేయు విషయమున నంతయాశ్చర్య మేల సీ 
నాయనా! యించుక విశమింపు”' మని మానాయన చెప్పి 
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నన్ను వీడుచుటచే నె త్తిమాంద నున్న పెద్దబరువు దిగినట్లు 

నామన మాళ్వాసమును జెందినది. దై వాను(గహమున నను 

రాము(డనే యుగిని, మహారాజు మహాోరాజుగానే యుండె. 

ఇ౧క6 బోయి మెథిలీని జూచెదనుి అనుకొనుచు నంతిపురము 

నకు వచ్చుచుండ, నొకచేటి అమ్మా! ఇంకను నారవీరతో శే 

యుంటివి. చూచితివా? భి_ర్లృదారకు(డు వచ్చుచుండ్, 

వవ మ్ల యున్న ది. పట్టాభి పెకము మాట యసత్యము 

గాంబోలు ననెను. అందుకు నీత (పూజ్యులమాట లెన్న టికి 

నసత్యృములు గా ను___ఏమో?___శాజకులముల ననేక[పసం౫ 

ములు గలుగుచుంకున” అనెను. అంతలో రాము. డచ్చటికి 

వచ్చి తన్ను బూది లిచినజూనకిని దన( పక్క. గసార్చుండ6 

బెట్టికొని యేమి వూటలాకుచుంటి వని యడిగెను. *మ 

తేమియు లేదు. అభిషేక మభిపేక మని యీవేటి యేదో 

చెప్పుచున్న ” దని మెథిలి పలుక్క నతీండు సనీకుతూహాలము 

తెలిసినది. అభిపే.కోదంతము చెప్పెద వినుము” అనుచు 

నిట్లు చెప్ప దొడల్యా, 

(మాజనక పాదు లిపుడు కోసల రాజ్య మంతీయు నొక 

మొగి సం|గహింపశేసి బంధుమి[తే గురుపురోహిత పార 

జానపడసనుతుమున నన్ను దొడమోయం గూయముచుండ. బెట్టి 

కొని మామాతృగో తమును (బేముతో (బశంసించి నాయ 

నా! రాజ్యము స్వీకరింపుమని యానతిచ్చిరి. అని చెప్పుచుండ 

నీత (నాథా! యపుడు నీ వేమంటిివని యడిగ. టో నేమం 
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తినని నీ విపు డాలోచించుచున్నావో చెప్పు నుని రాము 

డనలా నామె (ఏమియు మాటాడక నిటూర్చు వుచ్చి యా 

మహారాజు పాదములపై నొజగితీ నని తీలంచుచున్న దాని నని 

చెప్పెను, అందు క లశాసరన వ్ (వేయనీ ! చక్కగ నూ 

హించితివి. సృష్టిలో సమాసళీలు రగదంపతు. అెందజలో 

యుండనుసుమో” యనుచు నభినందించ్హి మరల ఉప్ప మొద 

లుపెకై, నీవు చెప్పిన నే కాళ్ళ మింద? బడితిని, ఆమహారాజు 

నన్ను తేవందీసి మెల్హగ ననునయించి తుదకు. దనముదుసలి 

(పాణముతొ నొట్టు పెట్టికొనినంత, నేను మాటు మాటాడక 

భ్మదాసన మధివసించితిని, లక్ష ఉగితుమ్ను బభిషేక కుంభ 

ములు మూయపులం బూనిరి. అమహో రోజు కన్ను అ ను వెట్లు 

చు స్వయముగా ఛ్మతము వేశం బూస, అంతలో. ద త్రీల 

పడుచు మంధర యే తెంచి మానాయనగారి చెవిలో మెల్బగా 

నేమో చెప్పినది. అం తే. అభిషేకము లేదు. నేను నాజను 

గాను.” (ప్రియునియాపలుకు లాలకించినజూనకి (నా కెంతయుం 

(బియము., మహారాజు మహో రాసే ఆర్యష్కు తు. జాన్యప్మతుం 

జి యని రాజ్యభారము 'లేమియే సుఖచాయక మనన ట్లా | 

నంద వము చెల మ 

అంత రాముడు రమణీ! అలంకారములు తీసివైచితి 

వేమి? తొండరతో లాగుటే నలిగి యెజ్ఞ వాజీన చవిత మైలును 

ముంజేతులమో.ది తెల్పసియా నవాళ్లును వొడవుల నిపుడే 

యూడందీసినట్టు తెలుపుచున్నవి. మరల నలంక రించుకొనుము 
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న నర్గ్షము Cer TH సాగ ర్న ము “దెచ్చి ముందు పెటి 
6 

తక శక్రం తా SE గవ సలు. ఆంటి వేయని! రత్త ఎను 

wees న నుల “రణ ముస సమూంర్మ్య , ఎన ముల బోలె నా చొ 

దములు గౌనవచ్చు చున్నవ్ ఒస్ఫ్పగలాట కై తీసి నీ వేషము 
పా. 

దాప్చితివా?' యనం బేటిక శుమారరాజా! కటికొనిన6 జక 
+ య U7 

స్ట ల చీ ఒవ్ క ఇ స బ్ గానుండునో వీవో యని చూచుట & కరర “ధరించ 

అని చెప్పును. ఆమాటలు విని రా ఘువుల ఏ జానర్! ఇ మాకు 

నంశము వారివార్ద కా ంకారము దాన్సితివా? నాకును గోరిక 
a 

గానున్నది, జ క్రొకైకి త “మావ, ఆముఃంళూచడదు కూడదు, 

అర య 
ఆఉము౦గ సహన ము సులువే వందు, ష్పప డు చే మరా 5) శకము lout 

వచ్చిన సి కిట యశళుభ జనముగా త గ అని పలికెను. 

అంత సతు అ ట్రనెద వేల? ఇంతలోనే కోపమా? నై జము 
OO 

A 

గానే కోపము తినదు. అందును. బగిహాసముగెడ నెంతమా 

(తేము నగ్న వు ఇంతెకుసు నాయర్ధ శరం మెసని వింతసుమున్నే 

నార నెట్టిపివి గానా! ఇందుల గానిసని అ యున్నాడ అస 

పుచుూడ్క, , అయ్యూ! నుహో రాజు కమూరా! మహో రాజును 

రశ్నీంపు తం వుని రొంసుమాటుబు పిసవ చచ్చెను. ఇ చేసు 

యుజదనము” ఇంతిలో నేని నచ్చినది? ఎనరెవలన?”. అని 

యనుచుంనల సంచుకి వచ్చి డుమారా! స్వజనమునలన నే 

వముహారాజున కాపద వాటి ల్లినది. వచ్చి కాపాడు” మని తొం 

దరతో. జెపె ప్పెను, అది వినిఆశన్యా! స్వజన మనుటచే దానికిం 

(బతీకారము చేదు. was యుపాయము !ఈమాట 
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శరీరమును మూనసమును సూది. న్యతువువలె. ౫ త్రితోం 
జాడీ 

గోయుచున్న ది. పులక అజాకర ముగా నున్నది శాస లవ 
pa గ్త్ 

“ీవు చేసిది? వి మయమెంగా నయగ, నతయి (హూ? గు య న్ ) 9 రై జ్యూ రా 

అయిన కే శక్రేయు_. అనిషిం న ర es “మూలఅమ్మై 3 శ్రా 
తా Ot 

ఆఅటయిన నిం “జీవో ఖు తేషగుణ పరం రకా లేకున్న బురంద 
౧౧) 

రునివంటి మగండును నాబోంటికాడుకును గలయామెకు 

సామాన్య మైనకోరిక యెమి గలుగును? అని పలుకం 
చు 

గంచుకి శుమారా! వాలు. జూలు, ఆండువాది యాలో 

చననంబజుల వూార్ష్తవము "డెబె పెటుచయుంటివా?'  ఆమవమాళట(టు 
రై ఠి 

వలననే నియభి పేక వుడినది.” అని మనో వై:కల్యముం న 
గ షా 

డానిపె రాముడు “ఆర్యా! ఇం డెన్నో సుగుణము లున్న వి. 

మాతం(డి యడవికిం బో సక్క_ణి అదు ననో తే ల్లిదం్యడుల 

బాలుననే యుండి 'బాల్యనాఖ్య dA భవింతును, (క్రొ అరా 
ఆనన 

వచ్చె హమ నత. (సైటు నాం షం కు. ఐపహీాకి భోగముంగు స్తా 
RY 

స. గాఅంతే గలుగు కొవుసు నని మంచియి+*లో 

చనమి యన నతెయ టతఉంహాగా! ఆమె యి వన్నియు! 

గూడ గోర లేవు. వర తునను ష్ క WIN ర 
+ Ey 

గోరినది యని నిజము డెలి. అందు కిశేంయతు నాద్ మజశకియు 

మరది SE మసం. స్వు తెప్పం. వలయు 

చున్నావు గాసి యిగ నొ కెంతో యుపకారము. ఆమె తేన 

తనయునియభీ షేకము గోరుట యసలా- డబ్బిచ్చి రాజ్య 

భారము కొని తెచ్చుకొనుట. ఆమె కాలోధము తగును 

గాని (భాతృ రాజ్య వుపవారింప లోభము మనకు ముమ్మా 

7 
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టికిని వలదు. ఇంక మా తల్లి యాహల విమర్శింప నిచ్చగింప 

ను. మాజనకునివృ త్తాంత మెట్టున్నదో చెప్పుము అని నిశ్చ 

లముగా€ బలుక్క నతండు చెప్పుట కేమున్నది? శోకాతిళ 
యమున నోట మాట లేక యక్క_డనే మూర్చృపడెను. అని 

చెప్పె. (అయ్యో! మూర్చపడెనా? యని రాము డనుచుండ, 

ర్రెంక ను కార డత యనుచుంటివా?”  యనునమాట 

వినవచ్చె. దాని విని (ధైర్యసా౧ కుం డెనసౌమి(తి కోసమునం 

గలంత6 పంది వచ్చుచున్నట్టుండె” సని రామ-ండు తలయెను. 

అంత (మూర్నపడెనా యనుచుంటివా? జన కునిమూ 

ర్భను సహింప వేని విల్లు చేకొని : గమ. దయ యనుమాట 

తిల పెట్టకు. మె త్రనివారి కిళ్త్సు పరాభవము గలుగును, ఇది సీ 

కిప్టము గాడ్కా నన్ను విడిచి పెట్టుము” అని యుస్దతితోం బలు 

కంచు ధణుర్చాణపాణిమె అశ్కుఘుం డెదుటికి నచ్చిన, నిశ ముగ 

నితో క స. Sos మున: మయి 

డు విల్లమ్యులు చేత్ బక్త్రా 3 స? ఇట్ట మూ మాస మెపుకును విన్న 

ద్ గాదు సదా? క ఈ రాము(కును “తమ్ముడా! ము 

పం యనల్గ నతేంక్తు కోస ముతో “ఏ మివ యేనుటి? (కమ 

ముగా వచ్చెడ రాజ్యమా, ప తనది తండియా, నుక 

మునిగను. ఇంకను సందేహ మేమి? ఈశాంతి యేమి?” య 

నెను. అంతట రఘుపుంగన్ర(శు సౌమి తీ! నా రాజ్య భంశము 

న్ కిట్రియుదొోస్టగమును గవిగించానా? ఎంత 'తెలివిమూలినవా 

డవు? నేనయిన నేమి భరతుం డయిన నేమి యెవండు రాజ 
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యినను నమానమేకదా? నీకు. గార్భుకకాశలము గలచేని 

యాతేనికి సహాయు(డవై యుండుము” అని చెప్పుచుండ్య నత. 

సు కోపము పట్ట (జాలక బయలువెడ లెను. వానికికుకొంజూచి 

శంకించి నెుకకుం బిలిచి “సోదరా! మహాత్ను(డు సత్యసం 

భు(డు నయినతేండిసై విల్రైెక్కిడుట కా? లెక్క తనసామ్ము 

దాను గైకొనిన తల్లిపై నమ్ము విడుచుటకా? కాక్క యేదో 

షము సనజణులొనిభరతుని (బహరించుటశా? ఎందు కీయుద్యే 

మము? ఈమూండుపాతకములలో వీరోవషమున చేది రుచిం 

అనో శాప ఫస కెట్టయిన స్థెర్యము ౫వలిగింప నే నంత 
వ 

చెప్పినను జెపిని 'బెట్టకుంటివి గదా! నియభి పాయ మేమి? 

యని గట్టిగ బలుక్క సతేయడు కన్నుల సరూ ళల “ కేశ 

దాయక మయబిసనతాజ్యమునెడ నాకు మనోరథము లేదు. పదు 

నాలు గండ్లు సి వడవిపాలు గావలసియున్నది గదా యని 

పిచారించు చున్నా.ండో నని తనముఖ్యాభి పాయ ముటి(గిం 

చెను. వపినప నాముంక్కుు నెట్తవాండా ! ఇందుకా విచారము ? 

అని పలిక్కి జానకిని జూచి (దేవీ! వల్క_లాంబరములు. చెప్పిం 

సుము” అనిన, నామె (నేను గూడ వచ్చెది ననెను. రాము 

డన్నోవిధముల నామెను నివారింప జూచిన నన్ని టికి. దగి 

నట్టుగా నేను సహధర్శచారిణిని; ఏకాకివై యరణ్యమునకు. 

బోవునిన్ను విడిచియుండ. జాలను. నాకు వనమేయు త్తమ పా 

సాదము, అ త్రేమామలసేవకై చేవతేల కొక్క_నమస్క్మారము 
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మసెను. అందు కతెడు “ఆర్యా! నాయన్న కు ఛభాదనేవ నీ వొ 

క్క తెనె చేయం డలచితివా?. నీవు కుడిపాదము పళ్లెదవు. 
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FN చవ సుక 892? గర స నము! Sree) OE NA ను మూ 
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oe 
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ష్ నవ (గ వంని MSD RE స. a ర శర Coan A గే ఇ DY NN ) జ న న 

గా 

ముసప్తుళరు 2 బయలు దే తోన్ వురి, సప తొంగిము 
ల హా మూతే 

రం es అతో శ్రర. పసం Loge Steen (ఎమ్మే 
es 

We స న్ పే | పు ఏం eis పు 
₹మఘెయయు ( Dr ns DOE వచు చుండ, ముం (త్తు 

నీత చువిముసులొస( ఏయిం చి ws హసొససలా ళ్ త TID 

త్ను ఇ ప్ న గ న్్ బా Fe స్ oe — 

ర్య. న్న. వంచిన మై 5 లౌ వె. Swe య. వస్త నో 9 యనం నే 

చ ము? PC జూడు Cin సు ౩ ఫంం సుక Mewes ISIS 

< వ 

AE ON న SEs HIE నిస్పం SEIN 
C2) 

ఇడ by ఇ. సి పట జ + 1) m7 శస గె ఇం ఆం జ షి జూఎవచ్చును. ఇదె తిప్పు గాదు అను పలుకుచు ఆ చుచుం 

» | గా పూ ప్త {7 జ a 9 పు WE 

దం గంమురి పరు గ్ తల నచ్చ పునాస! గుహ 
RE అ 

రాజు మోనన। ప్రయాణ ము ర సమా సత శ దుమ్మూ 
Lr 

J 

క్ OC CY ఛీ క్ు << = శ ఖే Pa కా > 

a 9 నుం టల య. న పచ్చు-చుం డో స న eS మ్. 
on 

ఆనూట-పె సామె తి SD నన ప్ర ముర కరా ముం 

pe - ,. ల ల 4 భీ 

గటికోని వోవ్రమనలం జూడల శనిని చెమున్న” క 5 

ముంచు “మనము వెళ్ళినతరువాత | న నమ్మునోనాడు సంనముఖ్యు 
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నివాసమండిరములం జూడం గలడు అనుచు సనరణ్యమున కుల 

జనిరి, 

నీతా రామలమ్మణులు వనమునకు వెడలినవకీదప నయో 

థ్య యంతయు శకాస్యముగా నరస. మాొరులకు ని చాహోర 

ములు లేవు. గజతురగములు మేత మాని యేక్చుచు నిలిచి 

యున్న ననిన నిశ శాజవేవకులం జెప్పిడిచేమి ? వారివిచా 

రమే 'చెబ్బ నలవి గానిగిగా నుండ గన్న వారిగలి యాలో 

చింప6 డగియుండునా? క్రొగుకులను గోడలిని జూడవలనని లేచి 

యెట్లో నాలు గకుగు నిడి మరలం బడిపోయినదశరథుని లేవం 

దీసిక్రొనివోయి పరిచారకులు సము[ద్రగ్భృహకములో. బరుండ. 

బెట్టి. కొసల్యాసనుమి(తీలు వచ్చి ప్పుతేదుఃఖము గూడ గణిం 

పక భ ర్రకుపచారము చేసినంత నెట్ట కేలకు మాట వచ్చినది 

గాన బూర రాలేదు. అతనిబుద్ధి యంతయు రామువుయ 

మయ్యెను. (హోరామా! హాలత ణా! హానీ తా! నన్ను విడిచి 

వోయితిరా! నాగుల గనలబడరా? నాథో మాటలాడరా? నా 

మొగము. జూడరా? హా సత్యసంధ ! జత్మకోధ ! లోక పియ! 

గురుశునూవణా ! రఘుకులభూవణా ! ఎక్కడ నుంటివి? 

నాయనా! ముదుసలితండడిని విడిచి పెట్టి పోవుట తగునా) హో 

దైవమా! మాకు బిడ్డలు చేకుండం జేసి రాము నింకొక 

నరనాధునకు బుతుని గా నిర్మించి శెశకేయిని గు 

లో నాయుపలినిగాం బుట్టించిన నె-త న స నల మ 

హో కుమారా! సూర్యునివలె నీవు, నీతో. బగటివలె లక్షుణుం 
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డు మోయిరువురను గూడి నీడవలె సీతయు. గనయిడ కుండ లం 

బోయితినా? * అని విలవింపం దొడలాను. అంతం గాసల్య 

(రాంక్ నంత యేడ్చినను (బి 'ఊచూజనము లేదు, రొంతింపుండుం 

న తొలతుణసహి తుండ గునాపిియసుతు (డు మోగా "రేర్చ ఆఅ-చిన 

వన వాససమయము సమా పి ఏ నొంచలానే క సరబదుసను అని 

యూాజఖజడేంచ. ఆమాటలు విని [పక జనుల DEN కాసల్యా 

సుమ్మణేలను జూచి మతింతే విలపించి రాముని విడనాడి చే నిశ 

జీఏంచునా? నాముని విడున కుండినసు మి తకొడుతకే కొడుకు. 

అట్రకొ: కురులను బటి [నతాళలకి మగుకోడలిని విడిచినన్యాబతు 

శక్ర ప యని దశరథుండు దుఖంచుచుండె. 

అంత న్సీ న. రథముమో(ద నెక్కించి 

కొానిపోయినసుమంతు)ండు రథ ముతో, దిరిగి వచ్చి రాజగ్భహ 

మంతయు శోకమగ్న మై యుండుట. జూచి |క్రోమముగా దశర 
ధుని సమీపించి మహారాజా! యని పలుకరింప( సమాగులు 

కోడలు వేరి?” యని యడిగ్సి యాతడు నిరు తీరు. డగుట 

గని దరకర ధుంయు మర అరల సుమం (తుని శాంతివచనము 

oc 'జెప్పిజిల్లి సుమం. తా! నాకొడుకు అక్కడ నున్నారు? 

నాయనులుులోేడ తెక్క_డ నున్నది! వారే మనిరి? ఆతీప 

శ్యాలులవ్భ త్తాంతే మేమి?” యని యకుగ్క నత. డిట్లనియె 

“అయ్యా! నృంగిబేరపురమున వాము మువ్వురు రథము దిగి 

మహో రాజునకు నమున్మాఎపూవ్వావ ముగా “నేదో విన్న పింప 

నారంభించి "చావ, ప్ప్సస్త సంభితకంష సల మూ టాడం౭ జాలక యు 
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యడవికి. బోయిర్కి అని చెప్పెను అమ్మాటకు గాసల్యా సు 

మితలు శోకలీనమానసలె కన్ను లొ త్తికొనుచు నుండ, దశ 

రథుండు గొం తేలి యుడ్ని శకోానామూా' ! సరు బట్రము గట్టి 

(పజలను సంతో షపెట్టి ప్ సశ ములకు, జర్క్ గాధనగ్భుహ 

గజతుంగాదిసంపదలు పంచి పెట్టించి యెంతో వచేయుదు నని 

యానందించుచుండ. ౧కే ము నాయాలోచన మంతయు 

నొక్క._తణములో నియ్మాంము గావించె, ఇప్పటికి నామనుగడ 

లాభము సమా ప్తి గాంచినది.” అని పలికి “రాముండడవిపా 

లయ. నా వాణములుసు బోయిన క్షే, శం దోరగా భరతుని 

రావింపుము. నీపాపము సఫణ మగును. అనికై శేయికింజెప్ప 

సుమంతుని బంప్కి సెకిం జూచి శీదిలీపా! వాసవసఖా! ఓ 

రఘుమహాోరాజా ! ఓజనకా! అజనరపాలా ! ప్కుతేదు;ఖమునం 

బరితీపించున న్నూ అడింప నచ్చితి నా?విానో “ఆహాడి స్వర్గమున 

నివసించుటకు నాకు సమయము వచ్చినది. పోరామూ |! 

మనో జఫోరాతూ! హాసామితి ! సోదరమై తీ! హశ తా ..! 

పరనుపతివ) తా 1) అనుచు. (భెణములు స కాసల్యా 

సుమి తేలు పరిజసులును బెద్ద పెట్టున శ్లోకించిరి. చేటికలు ఏల 

పించును రాజపత్నుల నంతీఃపురమున కు. గొనిపోయిరి. 

అంత నొక నాడు భరతుడు రథామాథు(డై వచ్చుచు 

“సూతా! మామేనమామగారిబుంట నుండుటచే నా కణయో 

ధభ్యానార్గ లేవియు దెలియ కున్నవి. మానాయనగారి కనా 

రోగ్యముగా నున్న దనిమా(త్రేముడెలిసినది. జబ్బేమి? వైదు 
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"లేమి ఉపిరి? ఆహార మేుమె ఛయయు వేను సనా” యని 
i శ Dr nt 
aC న్న బుఠరుకం సరళా (తప న యంతు 

లన్న షు రాచ జ 
వృత ౪ న న 29 సోను, దె అ వం en చను 

అను 

అ ల్లీ ల నో - 

స సళ్ళ. ఆఅంతి నటి6లసు మో HEX we 

నున్న ఖు సగ నా వేషము ఇల వోలు” ర TONS 
నళ 

వ్య ఆరధ వేగము. ట్ నం క్ NR న 

We rere పాదు పుసుపు “చసన ను గాడి పోపు 
OA 

దున్న టున్న Sy rs) సదు సప రగిణివఅె భూమి 
A 

చక నేని పప సుత బడు-చున్న మున్న గో కంద యాసలు 
Qa (౫) «౧ 

EDEN MOOG కొన్ని. చరమ ను సు త హన 

లి 

నిశ్చణమెన కున్న దెం యుగ సర్టపాదావా! స CEs వగుమ్మ్లు ముందు 

గనంటడుచున్న ని SEY DOTNET) నాన్నది” ae ముండ, 

సూతుయు 6అదినో! అయోధ్య] యుపి నగి యించుక తీగిం 
an) 

అర లో ఓ ౮ జే ఛారనుంలపసు ముందు చకా; ఆల్ బందులు "౯ కిని 

వ్ల నా య a nS జ Fa = (a ఏ వ ఒన్న జూ అల యం. జ అప పక్ శ 
జాయ గ౮ాబంపుణు స న టుంన్ను రొ ES SOT DICT TIT DID 

(అయో! ఎంతేక వము! SOE చ్చటీ (పసన వం నిరకము 
ta 

సెటుల క యురి, తండి మనణ మును oe Me 
రగా 

అను సి]వాసమును జెల,నపో సిసంకు దుఃఖము ప టు యాం 
a if > ల 

Tree జబ్బు కుంతిని” అని యాలోచించిఫాకు నుండె. 
{ 

అంతలో నొకభటు. డెదుకుగూంబుసా ఉకొని నచ్చి శవానిని 
వం క 

se ఖీ ఇ Nas Ce ఇ” క. జూచి భరతుడు (భదాి!)! థతు ఘ్నుయు నద్నుచుంగో నా! 
« 

యని యడి౫. వాయును వచ్చు దుండెనేమోాి యనితటుమూాాా 
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రాజా! ఉం కొకగడియమా(తేము కృ త్తిక యున్న ది.గోహిణే 

(ప వేశింఒలానే పురములోనికి వావచ్చును. అంతవజ కును 

బురమునెలుపల నుండ తనను అని యువాథధ్యాయులు సల 

విచ్చిరి. అని నుడీవి వెడలె. అంత సూతుడు రథము నిలివిన, 

భరతుడు దగి రధమును గొంప మావలికిం దోలికొని పోవ 

సూతుసకు నానలిచ్చి యచ్చటిక దగ్గణ నున్న చెట్టగుంఫుక డ 

“కేగెను. 

అతని కం వొక్క దివ్యమందిరము దృష్టిగోచర మయ్యె. 

అది దేవాలయ మని యతేండు భా9ంతిపడెను. దాని 

చుట్టును బువ్వులు సేలాలును జల్ల బడి యున్నవి. దానిగోడల 
లు ం థ్ ౧౧ 

మోద నజచేతులతో  నద్దినమంచిగంధమునానవాళ్లు మనో 

హారముగా నుండెను దాగరముల బూలమాలికలు (వేలు 

oS న డ్ న చున్న వఏ.దానియెదుట ధ్వజ స్తంభాదిచేవాలయచిహ్న ము లేవి 

యు "లేవు గాని కొ తదూపటు కది (కొ తగా నిర్మ్శించుచున్న 

గుడి యని తోంచక పోదు. అందు నాలుగు ఆాతివిగిహాము 

లున్నవి.అవిమాననమాపముల నొప్పుచున్న న్కు చేవ తా పతిము 

లని (భాంతి గలిగింపక పోవు. ఆప్రతివములశ్లోభ శిల్పవిద్యా 

నై పుణ్యమును వేనోళ్ళ జాటుచున్నది. ఆ గుడిబాహ్యాలంకర 
QQ ౧౧ 

ణము. జూచి భరతుడు నాయ పర్వదినమో లేక యది చేవ 

తల కొనరించునాహ్ని కా రాధనవిెశేషమో యని తలయ్చి, 

కొంతసే పం దుండి చేవారాధనయు వి శాంతియు( గాడ. 

గావించికొనవచ్చు నని యందు. (బవేశించ్చి యాపతిములం 
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జూచి ఏ శేచేవతలో యని త 'తలిసికొన(€ జాలక 

యెవ రయిన నేమి? దేవత తవు ఈ” వీరికి నమస్క_రించెద 

నని యుత్సాహపడ్కి మంతేహీన నుమున చేవ తా ప్రణామము 

కఈూదకృత్య మని శంకంచియు, చేవతేలను దర్శించినపుడు 

నమస్కరింపగ పోవుట యనుచిశ మరి భావించి .యహాటేవత 

మ మ. అంతలో జీవకులికుం డరు 

"దెంచి నమస్క.రింపరాబు అని నిపే.ధిఎచిన నతం జేమి 

"కారణ మని యడిగెను. అంత నాడేవలు(డు “ఏమియు లేదు, 

దేవత లనగంకణ'' (గాహ్న్మాణలు పెరికి (మొక్క. గూడ 

దని జరిహాగిచితిని, ఏరు జీవతలు గారు, క తియులుో అని 

groan నేకు క్రీయులు ప్రు? అని చెప్పు గ 

సశ్నించె. అం లలల బూవార్తి ఏ రిశూర్ధికురాజులు, అని తెలుపు 

తే. డానందముత" “ఏ రయోధ్యానాధులా! ేవాసుర 

క సా సపహోయు అేనవారా! ఇం[దలోకమున 

గ 

న్ 

నివసించువాగా +) ఆవాో! నాకు న po మహో 

ఫలము సంభవించినది. ఏ శవ చెనరో చెప్పు మనెను. 

అంత. (బలమాదర్శనమున నీ కింది పసంగము జరిగన 

దేనకులికుయ_...ఇ త్(కు విశ్వశిద్యాగ మొనర్చిన 

ధర (ప దీపుం డనుదిలఫుంయం, 

పర రాలా వరద నము; 

మి! సంకు సె వదా _(బావాణసవ్మాసపరివృతు.డై 

వారిపు? గ్యాహ ఫె మఘోూపషమును ర షం. ఘుమహారాజు, 
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ఛగ___ ఆహో! అటిాక్షను గూడ మృత్యు నత 
+ శ 

నించెనా? ఓభూసునగణా వేదిత రాజ్యుఫలా ! నమస్కారము, 

దేవ. ఇ్రగయు (వీ మావియోగని శ్వేదమున రాజ్యము 

విశిచి నిత్య కతుస్నా నప జాంతుం డె నయజనుహో రాజు, 
౮ $ rte 

Es — వును మన 

నః చ 

టక తు కతు వాతా +ఆలుతో | గారనబుస్థ”. పనా 

అని నాలన్నపతీమనసు ౦డ, 

మ ఇర కంకర కై విను దుంచుకొన లేను. మరణం 

జెప్పుము” అని యడిగిన్క నతియ మరల మొద నలుపెళ్లును, 

చేన___ఇతీఆ౮ప దిలీపుడు. 

భర___మాపి తొామవాున కుం సుతా వవవూాుుండు, 

దేన. ఇగ రఘువు. 

nie అ యే. వ మాం, డికి బఎతాముహు(ను. 

చేవ___ఇతం డజుండు. 

భర సరియె నూాసితామహుంస,. అని నాల్లవ 

నిమం జూచి ంను. ఉంచు. మొదటినుండి చ ర్న ది cir 

tls To దిటపుండు-దముత్తాతతం నఘువు. తాత 

౨డీ shige హల డ_సరియ. కాని జీవించియున్న 

"రిిపతిము నులు గూడ సాపింపయబడునా? 

a జ లెదు లేదు: గాంచిన వారివి మూర మే; 

అత౭ం జామాట యనినంత నే ఛభరతుండు (కింద (జతికిల 

 నిర్షాణుడై యుండ, నిప్పూజూరి “వమయ్యా! నారీ 
tag ఎ 
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నులు మునక (వాణములసు రాజ్య మున మ. గూడ విడిచిపెటిన 
ఆ 

యీదశంధుని ఇ తినును గహాత్సె ల యనెను. 

ఆమాట వినుచునే ఛభగతు-డు హు తాతా! యని సకాల 

నంత వడికి “దెఫికౌరిది.. కహ హృదయమా! అనిష్థమును 

శంకించి శంకించి తువుు జవకునవవణ నా ర వింటివిగడా! 

నీకోరిక తీరినదిగణా? ఇక శాంతించి ధెర్యపడుము. హో 

,దెవమా : ఏముంది? శుజ్క_శేబ్దము సూమొడ లెరియుంచుచున్న 

దేమి? ఇది సత్యమూ ) అకటా!.ఆర్యా ! నిజము చెప్పుము 

అని పరితపింప్క చేవకులికుం డాతనిం క్ కేయోాతేనయునిగా( 

డెలిసికొని యూటకించి మాతే. డడుగంగా దశనథధవుగణ 

మును స ఆతా రానులతుషణులవన పవాసమున్న స ల అన్న 

గారివనగవునవా ర్తకు ముజింత శోకెంచి భరతుంయోఅక్యటా! 

ఎండిపోయినయేటికి బిపాసార్తితునిన ౮6 బిళ్ళ భాశ్శవర్దితమై 

యర గ్య మెనయయోా్యక తోవుతున్నాతతు అని తలంచి 

న్జస్ళు toy స్తై వ “జెలసికె గు YEA) తేషు శ ము ఎంను స 
eo — 9 Go 

| న్ ఖే = శో ఇ” త్ ఇ పల్ యే ల ఖ్ వి సమముగా GENS DOS ర న వంతల 
క ae (ఎ 

జ హ్ మీ - 
తం తలో రక కనుబట్లి “నామునివు అ Aes నవాలసంుట యు. 

టాడా లల (అ 

దదనంతరన్భ" తాల సమన్లు “దం లి పతా నయా 
యాం ౧౧౦ 

విని యూతియ దుఃఖభాగమున వ 
౧ 

అంతలో డ దశరథపత్ను లను నుక్రెని సుమం్మతు( జా 

(పతిమాగ్భహమునకు వచ్చి లోపలం బ వేళించుచు నందు. 

బడియున్న పురుషుని జూచి శంకింప, చేవకులికుండు (భరతుడే 



110 భాసనాటక కథలు 

యిట్టు పడియుండె” నని చెప్పి వెడలె, తీముముసులలు దీసి 
ఏడ, 

కొని రా కాజాంగనలం విలపింపు, సుమంతుండు వారి నాశా( 

సించుచుండె. ఆసందడిలో భరతు. డించుక దెలిసి ఆర్యా! 

యనణగ్యా, సుమంతుయు (జా రా! స్వరసామ్యము! ఈదశంధ 

(పతిమయ మాటలాడిన ట్రున్న 'దనికొని యాతని సమోవిం శె. 

ఖ్ డాతనిం జూచి “తాతా! సుమం. తా! పనా తున; 

నతంయ, శుమారా! (బ్రహ్మా నాకు * చాయును పోనునదోన 

మునం గృతఘ్నుండనె నావాజుతోం గూడం బోలేక నూన్య 
6. య 

రథము. బెటికొని యిటు జీవించియున్నా ను. ఏ తలు విటు, 
J) సట్ ౧౯) 7) 

విలపించుచున్నారు” అని చెప్ప, నతండు తాతా! ఏరి? యని 

లేచి తలలు నంచికొని యున్నవారిని జూచి సుమంతుయ 

పంగాం గాసల్యాసుమి తీలకు నమస్కరించి ఇర వపను 

నంద్కి పిదష గె కేయిమాట రాయగానే ముండిఒడి ఛీ! పాపాతు 

రాలా! గంగాయమునలనడును ముజీకినీటి వెలువవలెశే మా 
(౪) 

తీలులనడుము నీవు |పవేశించితివా?” యని నిందించె. అంత 
(శన 

నామె కుమారా! న: నమ వెసితీ అనలా “సతయ ఏసి 

చేసితివా ! సాయన్నకు శారచిక క ట్రంబెట్టితివి, నా కమల 

గట్టితివి, మాతం డిని గృహమృత్యువ్రునొటం బెట్టవి. అయో 

రసు జ TR) పం|¢€ స ween ధ్యను రోదనాగ్ని (6 బెట్లెతివి Sy (టి న ne 

తోడు చేసితివి. కోడలి కె వగచువూతలుల శేకుపు తోడు 
౧౧ 

చేసితివి. వేయేల! అయోధ్య నటని గావించితివి. నీవు ఛీ 

యనిపించిఖొంటివి, ఇంతకన్న నేమి కావలయు" ననె. అంతం 
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గాసల్య నాయనా! గతించినదానికి విణార మేల? అన్నీ 

యాచారములు ెలిసినవా.ండు మాత్భవంచన మాచరింపకుండ 

నగునా[ి యన వతేయ తలీ! సీవే తలివి నా కీమె 
౧ Mn 

మున్నా తల్లియే కాని యిపుడు గాదు. పదివేలకు నీవే నా 

తల్లివి. సికుం బదివేలవందనములు, ఒక్కొ-మాట చెప్పెదను 

వినుము, దుశ్ఫీలునై పితృభ కిని విడిచినప్ముతులు ప్కుతులు గా 
a rs చు EF 

చే నిఫు డొకనూతీనధర్గ్ణమును స్థాపించుచున్నాను వినుము, 
శ. అస్య <A rE pn 3 a 

చెకేయి శుమారా! మోతం(డిసత్యవచన మును సంర షహీంచు 
(same 

టక  కుల్క_లుబనె...నాకుమారునకు రాజ్య మి మని 
a Da రి 

యడిగితిని గాని వేటు గాదు అనయ్యా నతీశు .నరియే. అట 
M౧ 

మువ నాయన్న స్ కేముగును?! అతయ నాతేం(డి కాగసుయ 

lr దం. కమాగత రాజ్యమునకు. దగయడా?, అటయిన మే 
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ర్భగత మయిననీయాపమో యన (భాతృవత్సలు. _డెనభరతుం 

డరుబెంచోనని రామునకు జెప్పె. ఆమాట విని తండి పరలో 
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నందను నాశీర్యదించి యాతని. దోడ్కొని వచ్చి. అతండును 

సవినయముగా రాముని జేరి సాప్రాంగపడ, నతే6ం డాతని లేవ 

నెత్తి కౌంగిలించి తండి స్వర్షన్థుం డగుటకుం జింతించి భరతు 

నూజుడించె. అంతలో దనశరథుండు పరలోక గతుండయినఫపిదప 

రాముని జూచుట కదయీ మొద లగుటచే శంకించి యించుక 

సెప్పు సా! బడియున్న సుమం మతు. డమ బెంచి రాముని 

జూచి శుమారా! మహో గాజుమరణమును న్మీవవాసమును 

భరతునివిచారమును నంశముననాధత్వమును గన్ను లార 

జూ చెడక ప్టము స వచి వాయన్సునలన గలిగినది” అనుచు, 

వచారపడుచున్న నీతా రామబకుణుం నుపశమింప6 జేయుచు 

నించుక _పసంగిం చె. అంత భరతుడు (అన్నా! నే నించే 

యుండి నీవేర నక్క_డ రాజ్యము చేయుట కన్నుగహింపు” 

మని కోర నతీయు ఎత్నా! ఇది యుక్తము గాదు. 

నేను జనకునినియోగమునం గానకు వచ్చితిని గాని భయ 

దర్చన్మిభమములవలనం గాదు. సీ విట్టు తేప్పుతోవ (తొక్కితి 

న! సత్యధన మెనమునకులమున కు( గలంక ము సంభవించును 

జుమో!” అని హిత ముపదేశించె. దానిపై సువుంతుండు 

అటయిన నబిషేకోదకమునకు సాన మేది” అని యడిగిన, 
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(మాతల్లి నిచ్చేశించినదియే” యని రాముడు నుడివెను, అం 
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కొందు” ననలా, నీత యాతీని పార్ట నను బజంపజుపలా 
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సె cr 7 ఇ న్ ఆ జ్ 

సన్ప్ంరి PEI స సున న్నా ude “*ంచయుచు౨ం ౮, esc తలో 
en 1 ఈ 

a om Ys జు ల్ల 1! అ ఖం జు య్, జ్ ధా ~ ఇ పీ 

భాం నుం దాదా (ముపంజర గరా దం వం నై ( న యు. సున 
గ్, లే ©} 

వ 
శ్ 

న “ర 9 a, ఆ uN ts Wat aia HIE CEI Te LN పున ను బర యాం మెంది హసముసనుషు 
టి 

ళో ళీ స న్స >» 7 ప ou ene Cen > సభ ఖు న! అవు సక స వష త భి స్థ వ వ అ స యత 
న్ ష్. 

గ 

స! ౧ 

De జూసు goa నము; ca ms ol నుతిదమొ క 

JO HN దేమి? యని యడిగాపు. “తపసు మా 

సాయనగార్న్మ ఇల" త్యబ్లికి ము కలో కృషషపకాంముగా స 

విధి జరిగింపనలసి ట్ల దె. ఎట్టు నబి వేటునో యని తోం 

చకున్న ది యని రాముడనణా నామె ౮ భరతుండు సర్వ 
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సమా దిగా6 బితృా గౌర ము చేయును గదా! అసం “నగి 
అథ "ఫ్ర 

నటుగా ఫలోనదవి య ర్ SE ea దును a) కింత 

౧౧ క 

చింత యీ” అపానము అంగ లాయ కొను గాని ay 

మాద నున్న ఫలములు రాం నానిన వనూసనమును సరించి 

కొని నాతండడి వి విఎవించును గదా! యని చమూ దుచున్నా ౭౫” 

స నెప్పచున్నంతేలోో, ఖ రాను RS చీర్చికొన 

జానకి నవవాదించి ధాముని వంచింకఘం న తేని న్పయు= డై కది 
hy FET 

అభా 1౮ ఇ. స ఇం గా ఇ $8 2 జ Se 

& జక స మనపన కాను కదటిక నచ్చే, (శ రాము CRS 
Kk; 

న గ్రసని జాలు. రాసా రుస తై ను. “లతొదరంుుసురి న 

పతన గు ట్ట్్యయె, sue! BA గాశ్వ్టపనగో తు 

డను. Mm re పనన నం యు వా స్ 

౮ |? Pl త్ జ లో ( క్ ఉట - క - టో దశర ( 

మును మూ వాశర యోగ ల సుమును, గ ట్స్ Ca 

న్ర్రమును మేధారిధిన్యాయ కొ స్ర్రుమును (లావేతస శ్రాద్ధ 

కగ్సామును జగివిన వాడను “అన్మ తాము జూలు పని 

(సాగమోా! పీతృళార్యమున వినియోగింపం ననిన కలో కము 
ఆజం 

లబునముఖ్యపడారము లేవి” మని యడిగిన నతీలస వరులు 
థి 

తింటు కలాయశాకము మహాన ఫరము, య. ఫూ 

వృషభము, ఖుడము ఇంకి గస గౌనస్ని= స్పా స SOL. సు స్యా 

జాతిపదారంబుబలో నుతీవుము” బని జస. తెిరువాత 
యి పలల సెల 

రాముయ 6 తెక్కి న మగ మును గనాజం  సహ్టూము, 

చాపతీపములలో దేనికి సాధ్య మైన దయినను నెం దున్నను 

"దె చ్చెద “న తాాళ ౧ పటసన్యాసి “ భామాబంయముస జసు 
rt) 



118 భాసనాటక కథలు 

శృంగము మో (బశ్యతుళివునిటాజూట మునుండి సారా 

నీటిధారలను (జాగ జీవించుచున్న కాంచన పార నము లను 

మృగములు గలవు, వానిషలలముతో వై ఖానసవాలఖల్యాది 
మునులు లా మాచరించుచుందుచు. దానిచే. బిశ్చ-దేవ 

తలు శ రప దేవత ప సమానముగా విమానము తెక్కి_ 

స్వర్షలోకసుఖ పునుభవింతురు* అని నుడీవె. దాన్న 

Tr న ఆ. వీసం” తమిసుము హపియమనంతమున కే వో వున వ 

ee rg విహగహరిణశకులతాదులాసెలనవు తీసికొనుము” అని 

వావీ ప్పిన వీని ఊమూనచావణుండు తాజకుమా గా! తెొండరపడకు. 

అవి మానవుబకుం గానరా ” వనెను. అందుకు రాముడు 

శసా(మో! అవి హూమనిరిమోయగనేకదా యుండును? అట్రయిన? 

జూడుము. హిమాాూయుయతు నాకు (మా మహారిణములను 

జూపిన సరియె. లేకున్న నాబభాణ(పహారమున భీన్ను డె 

తప్పక కొంచత్విమును బొంచడక పోండు అని పలికిన నమా 

యావి యతేని థె ర్యమున కచ్చెరువడి యిటునటుం జూచి 

ఇదిగో! చూచితివా? సపుణ్యము మంచిది. పర్వత రాజు స్పై. 

దయదల.చె,. మెజపుంగగాంతుల (బసరించుచు. గాంచనవార్శ 

దరుజెంచె. అడయే నేం | అని యొకబం 

గరులపీవ్ జూపు. డానిని జూచి జూనకపలఠ్ (మునీంద్రా! ప్ 

నీయన గహమే” యని, నీతవు జూచి బచమణీ! మానాయన 

గారిభాగకము మంచిగా. అవాయాసముగా నిడి అభింపినగది, 

ఈ తొపసో తముసకుం బూజ గావింపవలసి యున్న ది, కావున 
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సౌమిత్రి నామృగమునకై. పంసు మనగా, నామె * తీర్థ 

య్మాతేనుండివచ్చుచున్న తాపసకులపతి నెదుర్కొంని తీసికొని 
వచ్చుటకై. వెడలినసౌమితి యింకను రాలేదు గదా! 

యనెను. అంత నాతడు “ఈభికువునకు నేవ చేయుచుం 

డుము. నే నిపుడే దానిని బట్టి తెచ్చెదినని వీతతోం జెప్పి 

థనుర రుల వెడలె, 

పిదప రావణుడు “మాయామృగముచే రాముడు 

దారి తప్పి దూరముగా నాకర్సింపంబడెను గదా! ఇంక నీనీత 

ను మంతహీన మెనయాహాుతి మాడ్కి_ నపహరిం చెదను.* 

అని తలంద్రుచు నిజరూపము దాల్చి, తన్ను. జూచి భయపడి 

మొల్ల లిడుచున్న నీతతోం దనపర్మాక్రమము( జెప్పుచు “నీవు 

రాముని బిలువుము. లక్ష శ్రణుని గకవేయుము స్వర్గమం 

దున్న దశరథుని శరణుచొరుము. వ మయినను సరియీ నిన్ను 

విడువను, బెబ్బులిని 'లేడిపిల్ల లేమి చేయ గలవ్రు!* అని యామె 

ను స్పృళించుచు నామెచే శప్రుండై యొడ లెల్ల మండ, డానికిం 

(బతి కియ గావించుకొని యా మెపాతి వత్యమహివ కచ్చెరువడి 

యుమూధఢ త్వమున బలాత్క్రించిమూర్భృపడి యున్నయాసా 

ధ్వమతల్లి నె త్తికొని పోవుచు “ఓజనస్థానవాసుల రగుతపస్వు 

లారా! దశగీవుండు నీతీను దీసికొని గోవుచుండె. తమూతము 

గలి” నేని రాముండు దీనికి, (బత్మ్షియ చేయుగాకి యని 

బొబ్బ లికుచు నాశాశ మయూనమునం జనుచుండ, నీతీయా _ర్తనా 

డమును రావణుని కేశలను విని జటాయువు (ఉండు ముండుము 
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స్వ్రా! నావాండిగోళ్ళత నీయొడ లెల్ల జీల్చి నీర కము కంటం 

జూచెడనుి అనుచు వాని నెదురొ_నెను. వారిరునురమహాో 

సంగరమును జటాయువు "నేలల నూలుటయు. గన్నులార( 

జూచిన యుద్ర అు తాపసు బశివిచారముతో నివా( ర్త రాముని 

కెటిశొంపం బోయిరి. * 

కది యిట్టుండ్క నయా థ్యలో ఛభరతు(డు చీరవల్క_లవన 

సనుడే జటా పుంజవీంజరిత్ " తమాంగుంయడె రామాజ ననుస 
a ని ర pa 

రించి శ తుభాపతుల వశపజు-దికొని (పజాగంజకుడై పరిపా 

గించుచు నామూాదులు SI నివసించి యున్నా రను 

యా ర్త "జెలిసకొె ని వారిని జూచి నచ్చుట క్రై దమొక సమయము 

న సుమంతుని బంపెను, అతేయ నిరిగి వచ్చుట యించుక 

తడ వయినక తేమున నొక నాయ భరతుండు భాతృకుశలవారా 

(శవణకుతూహలన్య గనిజహృవయ ము తేలపడ నొాకించుక 

యనిషమును శంకించు చుండ హ్నదయాన్ని శొవతవ కు% 
( తీ ల au ఎని 

డెనసునుంత్రుం డదుజెంచి కుమారా! జయ మనుచు (మాల 

నిలిచె, Tre SE డెన ట్రున్న యా తేని జూచి భర 

తుం డ త్యాదరముతొ (తాతా! ఆజగద్విదితవితృ న్నే హమున్సు 
© 

ద్విధాభూత మెసన:మాయరుంధతీచారి(తీమును, నిష్కారణనన 
అద య వ ఒం జు wren >? వాస మెన యానిరుపమానస్నాభా(తేమును జూచివచ్చితివా! 

అని యడుగ్క నతేయా (గుడ్డ నీరు (గుక్కు_చు నూరకుం డెను, 

28 ద్రినిపిదప 6 గిష్మి_౦భా సుందర కెండకభలును, ఇఉకొంచము 
౧౧ 

ముందు తద కటక: కా భాసకొవిచ నినాటకమున విడువంబడినవి. 
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అందుకు సంగయి.చి ఏమి? (గుతీనచసనము లేదు. తాతా! 

మార్లను ముధ్యమునుండియే వెaక ములితివా?. లేక లజ్జా క్రోధ 

జ. వారు నీకు దర్శన మోాతుతే నా!’ యని వుఎల నడి. 

అంతట సుమం(తు(డు కుమాంగచా! ని మూసి మేముకి నడి 

దారినుండి మరలి వతునా? ఎంతమాట? ఇన బు టుండిని! 
ల కార. 

ఆవసయలీలుర కుల గోవ ముండుటప యసంభనవము. సించితు 
థు జీ 

అగుటచే వారు సిగుబడునారు శాం. ఇంకి జరిగిన 'జీవుం 

It శ ల. i ae జన నాసమున నుం తోయి. తొడని. తిరిగ 
ఫి 

వారియా[ శ్రమము చేరితిని, అడి హాసనమె యుంలడె, అపడ 

పూరి నచుగ లూ తూము కు 

రని తెలిసినది.” అనెను. అంతే ఇగేంనా జయో! Ee 

లోనికి బోయిగా)” అక శాత చేవ కొవషజమువముగోక్డాి' య 
ల 

నలా ఎనీ లకు ogee నినాద. ఇప కారము చేయు 

చున్ని.” warren Ce ne సవతినే వ వఘములపా లె బుమ్యు 
వ a] 

కాం చే ఇం అస్య గ్ ఆ ౪6 త్ Nn Ts UN వమా కో By రిస స 1 మె యొనరిగచె (సి 
రు 

చెప్పి యుతరార రుర కను దానిప నతయు మటియుం ౯౦తొ 

ర్ )౦తుండై కక "తా ద్ర ! mr కువరిరి ర 5 Es Fu షం 

ల! 

ఉన 3 స్వర్షముల్ నున్న వమూానాయ SHOE DING డ్ 

ప్పిన వాడ వేశ యని యొటువటినంచ, సువుం తుం కస 
లు అలు 

చుచు నీతాపహరణము స్నుగీనన్నే హూము వాళాన్స మొలలు 

గాలం గలసంగతులను దాను బన్ను కరా మరం ఆపూ 

విని కె కేయీప్పుత్రుడు వాసా DEB తున ఆకే. కూల 
Qs ప్రా 2 
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నగ వధ దెప్పతిల్లి (అయో! ఎంతే కర్మము! ఏమిమాయ ! ఎ 

క్క_డశావణు(డు! ఆమహాసాధి( నపహరించెనా? వా రంతటి 

దుఃఖ నునుభవింప నేమివాపము చేసిరి? అయ్యా! ఎంతే య 

(పతివ్వ! ఎంతటి మోసము! ఎట్లిప రాభవము! శ! కష్టము 

కష్టము! తిండిని గోల్పోయి తల్లికి దూరు(డై యడవుల నిడు 

మణ బనుచు దుషకు భా ర్యాషపియోాగదుఃఖముగూడ నను 

ఇ వింవౌనా?” యనుచు దుఃఖంచి లేచి ముందుగా డన 

నాక 'తెలియంటబేస & కేయియొడ్ల కు, జనియె. ఆమెయు నెన్న 

డు గేనిద్ నేం డి చేవువింత యని కొంకుచు భరతుని జూచి 

నాయనా! వామునియొద్దనుండి సుమంతుడు వచ్చినా డని 

యిఫుజే విని సంతోషంచికి ననలా నతండ నీ కింతకంకు 

ను [వయ ముబునవా ర్గ చెప్పెదను. సినియోాూగమున "రాజ్య ర 
అయి) 

ము విడిచి శానలపా లబునయామ హాత్ఫునిభార్యను సోన 

ణు డపహరించె నయ. చేటితో నీమనోరథము సిద్ధించినది 

పీవంటి కోడలు సంభవించుట వే మహో తేజ శాలు లగుని మో 
ads ౮ | క్ష అ 9 కురాజులకు భార్యను గోలోవుట యనున్మపతివ్య సిద్ధించినది 

వాలు నిశ సంతసింబుముి అని పలికెను. ఆమాటలు విని 

కి కేసి విచారించి “ోకుమాశా! నిజము తెలుపుట కిపుడు 
న్ా 

సము యు ముతా నషా. సను శాల చ 

మహారాజునకు సంభవించిన శాప మెులోవు,  ఈసుముం 

(తుం శాక్య అంగము Eons పు రం. 

నామె .మఘూానణిని సుమంత్ర). డిటు చెప్పె. కరకుమూరా! తొలి 
౧౧ గ 
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యొకనాండు నీతండి వేట]. యడవికిం జని యం 

వొక చెటువులో మునికుమారు( డొకండు కవముండలముతో 

నీరు ముంచుచుండంగాం గలిగిన చప్పుడు విని యది కరిబ్బం. 

హితముగా [బమసి శబవేధిచే. గొటిన నచ్చాలుండు తల్లి 
య 6 రు ౧౧ 

దండులం బేర్కొనుచు హా యని నేఎంం గూల, ఆయార్త 

ధ్వని విని యతండు ప శ్భాతప్పుండె యం చేగి యాబాలులి 
uu DD ర్ల 

గొనిపోయి యంధులు సస సగు నాతనిజనసీజనకులకడ 

నుంచి యెజబుంగగక చేసినతేనయపరాధమును మన్ని౦పుం 

డని శోకించుచు. బలుక్క నము డని పుతశోకమున వివశు(డై 
- వా 

“సీన్స గూడ నావలెనే ప్కుతేశోకమున మృతినొందుదు ” వని 

శపించె, 

ఆ శాపము విని భరతుయశు మాటు పలుక(జాలక 

యేమో భధ్యానించుచుండ. గై కేయి (కుమారా ! యా శాపము. 

నిమి త్తముగా ఈ నిపష్క్కూా-రణ మయిన యపయశిస్సున రడీ 

గట్టి రాముని వనమునకు. బంపితిని ” అంతియ నాని రాజ్య 

లోభమునం గాదు. అసరిహార్యమయిన యామహర్షి శాపము 

పుత)పవాసమునం గాని శాంతింపదుగడా !* అని చెప్పె, 

అప్పుడు భరతుడు (అట్రయిన న న్ను యడవికి. బంపినావు 

కావు? అని యడుగ నీవు మాతులగ్ళృహమున నుండుటచే 

సెట్టయిన6 (బవాసమున నున్న వాండ వే యెతివి, నీ తండిాకిం 
aa ఎ. 

గాలమాసన్న మగుటవే నపు డదియే యుపాయ మయినది.” 

యనెను. (అట్లయిన. బదునాలుగేండు నియమింప గాగగా 
మన్. 
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మేము?” యని మరల నడుగం 6బదునాలుగు దినము లని 

చెప్పం దలంచి మతిభ్యామణమున "దెవికముగా. బదునాలుగు 

వత్సరము లంటిని. ఇదినా చేసినతప్పు ” అని బదులిచ్చె. 

“ఈ నృ త్తాంతమంతయు వసిష్టవామ దేవాదు "లెజిగినది,. వా 

రవ మతించినది. ఇందు త ప అని సుమంతుడు 

పలికె. అంత భరతుడు పశ్చాతాసస “అమ్మా! నాయన్న 

యందలి భక్తి కిము గోప పట్ల(జాలక నిన్ను నిందించితిని, 

తమింపుము. ” అని పాదములపై (బడిన, నామె కుమారా! 

లోకములో నేతల్లి తన కొడుకుతేప్పును మన్నింపదు ! లెమ్ము 

సీ దోవ. మే మున్నది? అనచు లేవ నెత్తేను. భరతు(డును 

రామునకు సాహాయ్య మొనర్చం జతురంగబలమును బంపం 

దలంచి అచినంత్కే నంతిపురమునుండి రోదనధ్వని వినవచ్చె. 

అదె కాసల్వాసుమి తఎయా ర్లనాద మని తెలిసికొని వారి 

నోదామ్పటకై భరతుడు తల్లి వెంబడి వెడలెను. 

తకువాత నొకనాంయయ శారదరాశాసుధాకరాభిరాము. 

డగు రీ రాయిడు లోక (తేయవి| దావణు' డగు రావణుని సంహ 

రించి సుగగ సుణివఏిభూ షణుడగు విభీషణుని ఎం'కా రాజ్య మున 

క భిపిక్కుం. జేసి దేవదేవర్శి స సంస్తూయమానచార్మిత యగు 

భూపుడిని దీసికొని బుష్ రామస వానర పథాన పరివృతు(డై 

నొసుజు(డై విమానారమూథ్లు (డై వచ్చుచున్నాండని తలిని కుల 

పతీ యానతీయ దాపస్మాశమమందలి మునులందటు తేమ శక్తి 

కొలందిని ద త్కాలోచితసత్కారమునకుం. దగిన పచార్భము 
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లను సజ బక రిం చికొని యుండిరి. అంతే యథ * క్రమునా రఘురాం 

డచ్చటిః వచ్చి విమానము. దిగి యాతిశేయసత్కా5ము 

లంజె. మునులు నాతని గొనియాడడి దీవించి గారవించి 4 స. 

వాక్యపరిపాలనవతీము సమా ప్తి నొండినగి గావున నింక నేక 

చ్చకౌధిప పత్యేమున తలకు. బరిపానింబ దితు. కొను » 

మని యూథాసించిరి. 

ఇంతలో బూర పరిచిత లై నమునిపత్ను లను జూడ? 

బోయి వారితో ముచ్చటంచుచు జానకి కొంచెము జూగుు 

చేయ .నింకను రా లే దేమి?!” యని రాముడు తొంద5 

పడుచుండె. ఆమెయు నొకతాపసితో మాటామచు వచ్చు 

చున్నంతే ౩ తాము డదు: కెని ౫ మెధిలి! సీను సుంచినపత్నీ 

మ్బ్గ శాబకములను బూలతీలొలను జూచితివా?' యని వానిని 

జూసి యను నవు నని యామె యానందించుచు సన్నియు 

సాభిజ్ఞాన ముగా జూడు నుస్న థల, మనతేపస్సునకు నాథ్ 

భూత మైన సందిన్ఫతు మిదియే సుమో! దని కం గామ్బుం 

డియే సు తున న క వానులనివకున న: యను గూర్షి 

యాలో-చించుచుండోం గాంచన సార మసుమృ్యుగము ౫౫6 

బడినది” అని చెప్పె, ఆమాట విని యామె యాప్రసం౫ము 

స్మకింపవల నని శేంకాభయములు 'మాపె. అం? లక బ్ర 

ణుండు సమోపించి ఆర్యా! వునభరతుయ జసనీ|తీయమును 

దమ్ముుని. గాడి సపరివారముగా వచ్చె” ననుచుండ వారును 

నచ్చటి శకితెంచిరి. అంత సీతా రామలత్యుణులు తల్లులకు 
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(మొక్కి, వారిదీవన లందుటయు, భరతశతుఘ్నులు వీరికి నమ 

స్కరించి యాశీర్వ్యాదము లొందుటయు మున్నుగా న్నాప్త 

బంధు నో చిత శిష్రాచార ము నడచినంత్క, ఛభరతుండు (అన్నా! 

'గాజ్యభారము గైకొను మని (ప్రార్షించె. క శేయియు 

నాయనా! మాయభీలాషము దీర్చు*మని పలికె. అంతలో 

సివమహార్షి యు వామబేవమునియు. (బకృతివర్షము గొని 
© యి. ౧ 

వచ్చినయాభి పే చనికదివ్యములకో వారిని చారసిల్లి వాని 

వందనము అంది డీవించి యక్కొ_డనే మూన్హాభి పేక మహో 

తనము జరిగించిరి, ఆసమయమున నాకాశమునుండి (( ఓజన 

సానవాసితాపసులాశరా! వినుత. ల్రనకులభావణుం డగు 

)రాముయ తన ప) తొాపకిరణ ముల రావణతమము నిరూ 

అము గావించి పవి తేళరిత యగుభూపులి ని నిజచ్బాయను 

బోలి జి వచ్చి మహీమండలమండనాయమాను డై 

జగ జేగియమాను(డై రాజ్యం. స్రసమాలింగ్యచూను. డ్రై వెం 

యుచుండొ. చూడుడు అని వినిపించె, అమ్మాటలు పని 

పాముల హొ కాన ముస ద్చపై నిలిపి తాతా! విచానము విడిచి 

స్వ్రర్షమున నిార్లళానండ మనుభవింపుము. నీయభిలాషము 

సెజి వేతీనది. భూభారవహానమున రాజ నయికిని. ధరుపరి 

పొబనము కరతలగత మయ్యె. నని వచించె. అంతే ఛత 

బామ గాదిరాజచిహ్నా ముల మిలన్సిలు రామభూపాటబునకు. దము 
యా = 

లును బకృతివర్గమును భాదాాకాంతు లైరి. విఖీషణసుగీవ 

నీలమైెందజాంబవదాంజచేయాదిపరమభ కొవరము చేతులు 
జాని 0 
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మోడ్చి పురోభాగమున నిలువ రాముడు వారి నెల్ల నభినం 

దించె. తేల్లులు మువ్వురు రా జయినరాముని జూచి మహానంద 

మగ్న లయిరి. అంత సంకల్పమా(తేసన్ని భానమగు పువ్పకము 

పుడమికి దిగలా రామునానతి నందజు దానిపై నెక్కి_రి.ఆవి 

మానమును నిమివనూతేమున నయోధ్య శే తెంచి వారల 

దింపెను. పౌరు లం“టు జయజయనినాదములు మంగళ ర్తన 

ములు వేద ఘోపషము శుభచూర్య ధ్యాన ములు దిక్కుల. బి 

క్క టిల్ల ీసీ తాసమేతుం డగ్యశీ రాముని వోచనసివోళు 

ధ రాస్రసనమునం (బ వేశసెట్టిరి (భీరాముపరిపాఎనమున౬ (టజి 

"తెల తు సర్వ్వసంపదల సుఖం బుండిరి, 
Mn 

గ. ఆభిపెక నాటకము 

ఇ మ 

అయా ఛ్యానాయ కు డగ్నుకీరామచలదుం6 ఉర శక్యా 

వాసము చేయుచున్న తటిం గపట తాపస వేషధారి యయిన శా 

వణా సురునిమూలముగా నీ తా చేవిని నో్ల్నోయి అత్ముణసహో 

యుండ యడవులం బడి తిరుగుచు నెందును నీతేను గానక 

దుఃఖసంత_ప్రహృదయు.డై యెట్టకేలకు బువ్యుమూాక పర్వ 

తముచేరె. అందు హనువుడాదిసహితు.డై నినసంచి యున్న 

వానవేం్యదుం డయినసుగీవుం డారాఘనవుని జూచి యథోచిత 

ముగా నతిథిస త్కారము గావించి యాతనికిం గలిగిన కహ శ 



19 ఛాసనాటక కథలు 

—_ య. ఫ్లు గవ ర, ష్ణ బ్ స చ శ గ 

నెలా, న. టమ నా స న. లా 
/ 

రసు వగ చికొని త, ల గిసష్క్మాంఛాపునమునుండి వెం; డి 

చిన యు“ంతి పుస. 'దెిపినంతా _ వారరువుకకు. మతి గలిసె, 
(© are 

వ TONY ల “సరు ప 

NDC గ్ తాయ అణనమమున సు గోపు న పక్రంం బ్ పుకు స్మ న్రుంయను న స షణమున( 
see 

గరా నరు పనంట నాహో యము (గ నామువకు. జేయుట కును (బోడ 
> 

నఏంచిది, అనంతవము వాలిని సంవారింప( గలతీ నపటుత్వే 

మును జూప జావవనుంకు స ప తొఖములను గాల్సినంతే నుని 
పావనం 

వుంయ మెచ్చికొని “టేవా! నాసంశయము వాసినది. నాకు 
“ల 

శ ల న! వ (2 లా -# 

వానరం రాజము చెకూటతుకుకు నథ్లు తినుచు నెల్లరఈ 6 
లీ 9 

ఫి << ప AS, aa 
AG, కప్పు ంగోపాంతేమునకు పు రఘు నామునన. జ వది 

: sy 

' 
rE పూరు సగ న్న్న నమానిలచి అరుటు చెద 

న గా 

DION "ట్ర ము యముూమున నే నిఘా నికి | జావ చేమం దలంచి 
G' as 

యునా Gre ప ' హు శ్ Es తు స్ న 25? a) (| మ్ ర్ లల C12) మఖ ై 

A ర్ 5 "ఓ FD) 

GEE DEY ర CRESTS న ల 
al : లి అటో 

వ లం స్ అ Cea న క జో NN 

So జాక్ గ HOY? నయ aes sy ut SSI £ క 

ష్ష ON ళు స్నా క. ఖ్ సరై ~ ఇ. 

మ. వ్ర పను లూ స నక © 8 
1 మ 

(6 స is 

సం భన! వ. నానిర క్రమ) న crn EE సాం 

(౮ స ల త అ ల T | జాలు రను నరక 

నిత దునిమాటం. చెప్పనేల! స. యవ్వుతమంథభనము 

సునతాన హాచులఅనుః బట్ట ముక (పక్క 'క్చెననన్న్యు( జూచి వ 

"రల నిశ్చేష్షు అయి అ పీయభము నణలీగం (దొక్కుట నా 
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కొక 'లెక్కయా? నీ వింటిలోనికి. బొమ్మని దానిని బంపి వే 

వేగ వచ్చి (యోరీ! (తిమూ రులు నీకు శరణము గానీ! నా 

కంట 6 బడిన నీ విపుడు (పాణములతో మరలి బోను. గార మద్ది 

నుచు సమిోపించె. అంగ సుగివుండును గొంశౌ మోవలి॥ి వచ్చి 

యన్నతోం గతియంబ డెను. అట్టు “వా రిరునును Ve 

మారంభించినంత్క, రాముడు వానిని జూచి యాతనియాకా 

రముసు వరించు చుండ, సామితీ అన్నా! భయంకరము 

భుజసంగరము సలుప్పుచున్నసుగీవుయు వాలిచే జెబ్బతిని పడి. 

పోయెను జూచితివా* యనెను. అంత (కీ రాముడు హూనుమవుం 

ప నమున' నొక్ళానాముు బిడిబి జాలిని సల 

గూల్చెను, 

వాలియు రుధిర లిత ౫ తుడై కన్నులు తిరుగునుపడ 

నొకింతుక గుల వరాహము చెల. సురత "జెలెవి తచ్చికొాని 

తనుకు సాటినయ ముగ త SOUS CSS 

ధర్మము DUR స్నరి మముగా మోసమునం గొట్టు 
6 

టట యుచితి మగుతనా ఆ తె; రిపాతుయః ase సిప్ర్రు యలు 
లి hl 

మున సన్ను6 గొట్ట యపయకెస్సు సా గుయుతెవి, నివ్రు హన 

పని యెొతేయు సధర్య” మని నిందింప్క రామచందు( 

(డోదీ! రా వధ యధగర్ముముగాదు. నం పన్ని మాటున నిలివి 

మృగముల. జంపుట వేటధర్మము. వధ్య  మయినమృగమ 

వగుట ని న్నిట్లు కొట్టితిని; ఇందు దోవ మేమిియనెను. నేను 

దండ్యుండ నగుటకు6 గారణ మే మని వాలియడుగ్కో రాము. 

9 
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డు నీవగమ్యాగమనము గావించితివి గావున శిత కర్తుండ 
oJ? 

9 చ శ వు నద © నా 9 “= 
వయితిివనెను. దాన్నిపె వాయుమా కిది ధర్భ'మే యన రాఘ 

వుండు మంచిది. నీవు ధర్మాథర్మము 'లెజిగియు సోదరపత్ని 

నపహారించుట కు మృగత్వము నుజయోగించుకొంటివిగడా! 
జయ Mie యు. ఇ ఇంక నిన్ను. జంపుట యె ట్రధర్శమోా చెప్పుమనెను. అంత. 

నొరు (రామచం( దా! యిక నాకు మనమూాటు వలుక్ వో 

రాదు. సీదండనమున చేను విగతదురితుండ నెతిననుచు 

వమురణభబాధ నొందుచుండ సుగివుండు విలపింపంజొ చ్చ. -ఈ 

యా రనాదము వినిన తారాదియ్రజనము రోదనము గావించు 
భమ 

చు వచ్చుచుండ వాలిచే రియోగింపంబడి సుగీవుయ వారిని 

లోనికి. బంపివె చె. అంత సంగదుండు తెండి) దురవస్థను మున్ 
se / 

యచ్చటిక సచ్చి బరా కు స నాం న జూల తుం 
శ్ Meu : i ry హ్ FS జూ శ్ జ 4 

WIS వ క | Wr OCT BD మ! 
Os 

పై (| న్ జ Wy 7 ల అస్య | వు జ విజారింపనబదు; లోక గా @ మిట్టి దే. స్నుగీవా ! ణప 

సెరింపుము మణిచిపొః గ. (రామా ! నాతమ్ము(డు నా త 

ప్కుతైంయ సటిత ప్వులు చేసినను విరివానరచాపుంమును మ S నహ. 

న్నించుచుండుము' అన చుం బలికి స్నుగివునకుం ననహిమ 

వూలణ నిచ్చి యాంజనేయునిచే సీకు దెప్పించి యాచించి 
UU 

“నా పాణములు పోవుచున్నవి. ఇదిగో విమానము వచ్చినది” 

అనుచు శరీరమును విడిచి పరమపదము. జెంటెకు. సుగీ)వు, 

డు నాతని కన్ని సంస్కా రాద్మెక్రభులు గావించినతకువాత న్ 

రాము డాతనిం గిప్కి_౦ఛా రాజ్యమున కోభిషిక్కుం గావించె. 
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అటుపినప వీనను వెచక నలునలంకులకు వఎడలినవా 

నరులలో నంజనానందనుంకు సం పొతివఐన రావణుము నీతను 

బంకలోనికిం గొనిపోయినవా రం "దనిని నాగ చమును తోలి 

ఈ లంక ( జొచ్చి యం 'బెఅడలు పరిశోధించి గుక్క చో? 
నా అ) 

(బమదననమున సకోకభూగుహము [కంచం గూకుచుండి భర్తృ 

వియాగమునకు నొకించుచున్న జానకిని గని ంాతుసాంగనల 

షాయలల. నయనం కోర సిలజీమూ త మధ్యగ త యయిన 
ల 

జై p ఒడ Nt ~C ty వ ర షర్బు en స్ట్ గ్ర 
విద్యు ల నలల NDE ండుచున్న ఈ మెంతచి ఘు 6) న్నియు మె 

నొక్క వేణిగా. నూడినవి, వతివియోగా రృయె నిడాహారము 
న ల JEM 

రము బరిత్య = చుట చే. గాంయబో ఎ సిననిశీదొొండ గ "ne 

7 

లౌ షష ఖే ౮ ఇగ 9 

పోయినది కానన వహక యోోూానణాయు | అశరెామసుళకు యగు నన్ Want న్రున అ & | ౫. 

సను ప లో దప లాం గని కాసి 

వెలుంసన నచ్చుచుళ్న = న గను “వలోకింది యొకయనోకపా 

nd ముకొమ్మం గవ ని సూడ యుం డె 

అంశ దనికంంపయను నిశా చాంగ్ననలు చుటును నడ 
2 

చుచుండ హరి:.వుధ్యగళి మయిన హర్యతషెము మాడ్కి_ నే తేం 

చి వీతేను సమిోపించి ఈ్హయారమడో! చేవడాన బంకు శాసకుండ 

నయిననన్ను వరింపక యొకత్వుదమాననవునియెడ బద్ధానురా 

వె అముండుటు తగు న న్నా(శయించి సాయెన్వర్య ముం 
షా ము es 

తేయు ననుభవింపుము. Tu మయిననతమును ఏీడచిపెటుము 
చి 

వృథాకాలయాపనము చేయకు మునుచు. బలుక్క |శవణకలో 

రము లయినయాపలుకుుల కునికి యూసత్కి చీ! ఏయ నుభా 
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మాంసం గరి సతాడ. సజల సమురాగాగల తన్ మనస్సున సెవగి౦ 
"న్్ 
త్మ్ 

ఖా WT WUE COE ON EGO ముని నను 

ఖు ఖః 

Shae చపా శ mi. a FS కొ బాలా SSE గ యు స స. ఎవూర్షనంతి మ డాగకము 

కూ మంట, ps న్ ష్ దే ఇఒ యీ Ss శ wa 

నిచుంచు సనగవవాకు సుచి నాం స్మ పాఎకూల్యమున నన 
4 ల ర? 

న 9 = న త లి రా ఈ అగ ఆం. భభ ws అనై a త 

SIT లన సట అ టూ నల ముర కాను వగ పడ 
> 

ప ey] 

లా జ Pd అ Ca షె 

శమ WIS TWO 

త ద్ 
౧౮ వ కాగ Mw tas నడక “నేమి వితా! బదు 

ల ళ్ ఖ్ జ లా అలా అ లో అయ్ ఠం కలో మయా మా ఆ రర” oc న Bes) ంగ గు గీనుని 

- - gprs 4 మ. ల 5 by గ జయ హె క్ట వరు వన్న రీ ము నన్ను. సతత లో సత 

ఆలి సళ క isIE గా! mas న 
ని 

SIE No పబుంచిననా వీవీ ఛావవచన 
(YY) 

sy అం ఎం మ! గ DEEN కగంయుచుస్ను గొ చా యని సేంంనుము bag 

ms త ఇస = సతత) నచ్చిన Manes సా, సం Ea ణో 
~ 

త్న ల్ * ఖా అకా = bed ఇ. కు జా న. లా Po ర్ ~ 

Ss WIEN WT TAME WES ETRE 

a Som a! త > > ~~ b (“me ర ఆ ర్మ 5 రా - 5 శా చ్? { 

స} న DI a స రు న్ న స 1 ర ™ నుం ws గక అన we చార) / గ . స! 

స్నా 3 ౮ క 
ప సీ లో స్ట్ ల! న్ జ ప్రమ, అ ళ్ వ్య అ 
గ ల Was న wre “ఎయు. హన న క్ట సుడి స మం క. బే నాం గానుగ 

కము తాల 

త్య ళ్ ఉట ౫ హా న క. క కి. స సే యు స వెొకి నన్నూ బింసెనస్కా సస్పుల్మవణే తసలో 
7 ‘ 

"ఈ Lag 

eee mr వి ల్ని వ్. డెనండా ాతుసుంత వానాసనాపము దాబ్బీ వచ్చి నన్ను 
వంబెంపం నలపోయుచుంజె. కాని! యూగకు క య. బదులు 

2 

చాస్పక యుంజె. అంజనేయుంయను నతి 

కించికొసి జేపీ! సీవిభుయు వాన శేందు. డయినసుగీవునితో 

బద్గసఖ్యం డయియుండె. వా రిరువుకును నన్ను € బంపిరి. నేను 

త్న్ను నమమి నం 
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సొనుమంరితుం.డ నునేచునుతవా నన్ను మ సంశయింపక్ నా 

నూట వినుము. నావుచందుండకు ని న్నిడ౧నోసినడది్ మొద 

లుగా న్నిచాహారములు సిడిచి యొడ లం కక్కి. తెల్లవడ 
- mn 

జీవము. నున్నాండు, నిక్కము; గా నే నాతనిదూతి స్ 

పలుకు నామె యామాటలు విని పతిదుుఖయబు! 6 దనవొక 

మినుమడింపం గడు గలంత్ వడియు మగినివా ర నసెబుయిట 
are 0) 

కానందించి మెల్లగా భా! మీతో నార్యపఫుతు 3 పలి తటి 
౧౧ 

చయ మెటు కలిగెనో చెజ ఫిమనెను. అందుకు. గరీశుయు 
ఉత, హొ 

భవతీ! న్ముగీవున కపకృత్ వేసినవాలిని సంవారించి యతనికి 
© 

పం నిన్నూ 

> అ . వ ౯ బా = ఇ "వదక వానరులను నలువబయులకుం బని. వారిలో చేను సం 

పాతివచనమున సీలంక కరుదెంచిగి, చేసి! నీవు ఏపాదపడ 

నక్కణ లేదు. దాశరథి వి ల్లైక్కు నెట్టికొని కపినేనణో లంకా 

పురమునకు రెలలయు * (ఢీ మునలంబింపు నామాట నము. 

వ 2 TNT స్ట చే స గొ సృ-ంధా రాజ్య మిచ్చి న్నా తీనిమై నడసి 

(నీరామునియంగుళలీయక మిదిగో పర్మిగహింపు'మని సమ 
ర్ప్సింప్క జానకి య త్యొనందమున డాని కొను (భా! 

యింతదనుక నిది స్నప్న మేమో యని తుంచితిని గాని 

యిపు డంతయు సత్య పరం స. విని యాన్ని ప 

(తుడు నోకపరవకుండు గెనియట్టు గా నాయుుంత మాతే 

నికి వినిపింపు. శీఘుముగ బొిమ్మనెను.  హెానుమంతుండును 

"సెలవు కొని యావలీకీి నచ్చి పాక రూతు. కతత 

పక యూరక పోనేం? ఈయుడ్యానను గల్లం బొడి చేసి పో 
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ళ్ 

యెనవ6లాకిొయ నుచు. బుష్పితఎతాపాదపముల నలం బెణికి 
a 

గోటు వెటుచుండజే. 
I) శ్ 

ఆంజ నేయునివేవలటను వానిబలదర్చములను (బమచనవన 
© 

నాశనమును గాంచినవనపాలనుుఎలో నొక. డగువంకుక రయ 
"ఆ 

ముజ వెట్టుచు వచ్చి యాన్ఫతౌాంతేము రావణునికిం "దెలుప 
న. మ లై 

నతీయ వెజలయుపం కోయి మేషము! పోతుటీ కయినను బొ 

ర రాననాపూలతోంట పచ్చి స ఫియసప్ నాశ న్నే వామున 

నరం Ey: 'ఎదచువమునివూలఅతీలాు నాడల వెలుకుట 

యే ౧ ఇరద గ చియకోకనన మంోవలిలేత చెటు లాగి వె = 
Mn ర 

గతా శో ఈగూాదువజరతునును ౫ టి అసథోని ర వద్దని యా 
03 J) 

నిశ్చ, అందును. దోటవూలి “అతా! ఆకోంతి ననుబో€ 

టివాండకు లొంగునదిగాదని విల్నవింపు నాతం కడట్టయిన 
M౧ 

నామాట చే వేయిమందికింకరులం దోడ్కొని పోయి దానిని 

బటికొని రమ్మని “సెఎవఏచె?. వాడు నకు యని వెడలి తిరిగి 
రు Ww Mn 

వచ్చి స వెళీనవా రందజు మృతు లయిరి. ఇంక ముం 

దుపని యేణూ సెం విిమ్మన న ద్రేవారి యచ్చెరువొందింయయట్ల 

యిన నవతుకుమూచుని బివిచిక్షొసి పొిమ్మునెను. Tres, సగ 

యని వెడలి మరలివచ్చి (స్వామీ! కుమారుడు నతనితో 

వచ్చినయెదుగురు ేనానాయకులు6€ గూడ నవ్వానరునిచేతి 
న్ రా 

లోనిగుడియచే నేలం గూలిరి. అతుకుమూరునిచి తవధ చూచిన 

నామేనివణం కింకను వదలలేదు. చేవా! యావనచరునిప తోక 

మ మేమి చెప్పుదును? మెడ పట్టుకొని వంచి యొక్క_(గుద్దు 
A) © 
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(గుద్దినంతనే మనయతుకుమారుండు ముక్కుల నోట నెత్తురు 

గాలి బుడమి'పై పెం బడి (పౌాణములు విడిచెినని విన్న వింప, 

సురారి కోధపర వశుడై ('యుం[దజిత్తును కర న వూ 

నెను. వాండును 3 ౧ త్త మని పోయి వచ్చి దేవా! జయము 

జయము. తుములయుద్ధమున మనయిం[దజత్తు ఆవానరుని 

బట్టి పాశము బంధించి యిచ్చ టికి దీసికొని వచ్చుదున్నాC 

డనను. అంతే రావణుడు టీని కాశ్సర్య మేమి? అతండు వచ్చు 

లోఫునా పంవతుని: చసివొనితి మని చప్ప వొయు వెడలి 

యాతేనిం బిలిచికొని వచ్చెను. విభీవణు(డును సోదరుని సమో 

పించునంతలో, నిందణత్తు గూడ హనుమంతునితో నచ్చటికి 
వచ్చె. అచ్చటివా రండు నక్కపివరుని జూచి విస్టితు లగు 

చుండ, హనుముంతుండు (రావణా! నన్ను నీకొడుకు పట్టికొన 

లేదు. నేనే నిన్ను జూ చెడితలయున నితనికింబట్టువడితిని, నీవు 

కుశలముగా నుంటివిగదా!” యని పలుకు నత..డోరీ!నీ వెవండ 

వు! ఎందు కిందు వచ్చితి” వనెను. ఆంజనేయు. డామాట విని 

రాతుసరాజా! నే నంజనా బేవిప్కుతుండను మారుతునియొర 

సుండను. రాఘవనామునియానతిఇే నిచ్చటికి వచ్చితినని చెప్ప 

విఫమణుండు (సరియే కాని యామహసీయు. డేమి చెప్పి నిన్నం 

సెనని యడి”. అందు కతండు రామశాసనము బెల్పెద 

విను డనుచుండ్క నావణుంయయ కోపముతో , రావముశాసనమూా? 

చీ! ఏనిని జంపివేయుం డనెను. అందుకు వివీషణు. డన్నా! 

దూతలను జంపూట 4 ఆము గాదు. అది గాక రామవచన 
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మాను బూర్తిగా విని పిదప నీకు దోంచినట్లు చేయుమని వారిం 

పృ రావణుడేమి చెప్పెను మామానవులెడని యడిగ. దానిపై 

మారుతి (శంకరు( డడ్లపడసీ, రసాతలమున దాలగియుండస్కీ బా 

ఇాఘాతేముల మే నెల్ల దూటువడ౦ జేసి రావణుని యమమం 

దిరమున కతిధినిగ్యా జేసెద నని [కీవాముండు దృఢ (పతిజ్ఞు(డై 
యుండె”నని వివరింప, రావణుండు నవ్వి యిసీ! చేవదానవాదులు 

నాకు జంకి లాంగిశే. అట్ట యెడ నీమానుపూధము(డు నాశకెదు 

రగునా!” యని ధిక్క_రించె. అంత వాయుప్పుతు(డు (సరియే 

సీ వంతటిశౌరగ్య శాలి వైన దొంగతనముగా సీతను డెచ్చితి 

వేలియనియడు™, విభీవణు(డు (మహో రాజా!వానరునివచనము 

యు_క్షముగా నున్నది. నీవు రాముని మోసపుచ్చి సన్యాసి వేష 

మున జానకి నపహారించినమాట నిక్కము గదా!’ యనెను. 

అంత రావణు :డోరి! నీవు శ తుపత్నుమునం చేరితివా?? యన 

నతండు (సోదరా! అనుగహింపుము. నాహితీవచన మాలకిం 

పము. రాఘనవుని కాతీనిధర్శపత్ని నిచ్చి రాతుసవంశమును 

కంపే మని భోధింో అందు కాదుర్శుతి తమ్బుయడా! స్కు 

భయము వలదు. సింహమును లేడియు మదపుళునుళసను 

నక్కొ_యుం జంప ౫గలు/సనా? సంశయింపకు” మన. గపిపిరు(డు 

(న కంచరాధమా! భువ నెక నాధ్ధు. డయిన (శీరామచందుని 

దూట నీ నెంతటివాండవు. నోరు మూనసికొని పడియుండు మ 

నెను. అంత నారక్క_సు(డు “శంకుక ర్హా! దూతవధ యుచితము 

గాదు గావున నీనీచునితోంకకు ని ప్పంటించి విడిచిపెట్టు మని 
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యానతిచ్చి “యోారీవానరా! ఫాశ్యాపయోగమున' గైశపడి 

యవమానమున ననరుచున్న యామానవాధమునకు శక్తి గల 

చేని సంగ్రామమునకు ర మని చెప్పుమనెను. పినప రక్క 

సులు హనుమంతు నావలికం నొంపోయి వానివాలమునకు 

నూనెగుడ్లలు చుట్టి యగ్గి ముట్టించి విడువ, సతేడు దానితో 

లంకాపుర మంతయు; ey మూ వార వ్రసిస్ర సత్ సల్పిన 

యన్ని ధ్యానమున నగ్ని చాధ శాంగోంప సుఖముగా సమ్ముద 

ము డాంటి వచ్చి రామన్నుగీవులవు గలిసకొ నెను. 

అట్లు హనుమంతుని నిశా చకులు ఎసికొనిపోయిపపిన ప 

విభీషణు(య తనశ క్షి కొలందిరావణునకు కింతముప చేశింప నత 

కు నికు! న తుపకూావణంది! నాయమెదుట నుండవాును పో! 

స్వు వలచిన యెష కుం జో నాకంటం బడకు” మిని సిండదింస, ల 

షణుండు సోదరా! నాచెన్పినవధ్యవచనములు నిచెవి కెష్కానవి 

గావు. స. నిపుత. బోయ ర ఘు సుతాఅతాతు నాశ ముంచి నిం 

చిన రాతుసవంశమును మరల నర రంది సమయం స వెంట 

చే బయలుజేచును. 

నీతా దేవి అంకొలో నున్న దశెడిఐా రను హపానుఘుంతుని 

వలన వినినంత నే రామలతుశ్రణసుగవులు క పిసెన్య ముస శు 

పించికొని సముదతిరముసకు నచ్చి సాగరతరణమున గుపాయ 

మాలోచించుకొనుచున్నంతలో నాకసమునుండి విభీమణుయ 

(కిందికి nr జూపు విన తరు తానా నచ్చే 

నని కేకలు వేయుచుండ్క హానునుంతు. డొతిని సమోాపించి 
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వానివృతా ౦తమంతయు. చెలిసికొని యాతనిం దోడ్కొని 

పోయి ౯డేవా! రానణసహోోడరుం డయివవిభీషణు. డన్న వే 

నవమాన మొండి కరణార్గియై సీకడకు వచ్చెనని రామునకు 

బాపు సరా న రదొరణు ఒత్మణా! యో తనికి దగినస త్క్కార 

ము గావించు వునమి తీబ్బంద ములో. 'జేర్పు*మునెను. అంతను 

(గీవుండు (జేవా! రక్క_నులు మోసగాండు. వారిని నమ్మనల 

దు. ఈతని. బరీథ్నీంపకి మనలో జేర్చుకొనుట (పమాగనకరి 

మని నుడున, హనునుంతు(డు యహోానాడా! అట్టు గాదు. నేస్ 

తనియు'బేశమును రాతుససభలోచే కనిపెట్టిన, మనవలెనే 

యో తేమను గొరామచందునకుం బరమభ కయ సందియప 

డ సక్క_టిలేనని నట్టిగాంజెప్పి. అంతే రాముడు విఖీషణా! 

సలా సిక లంకారాజ్య మిచ్చిటిని, 'నేంటినుండి స్వ్ర్ర లంకే శ్గరుం 

డవు. మామితు(డివని సాదరముగం బలికినంత్క నతండ మ 

హో(ప్రసాద మనుచు నమస్కరించి తన్ని తేగణసియుండయ్యె. 

అనంతరము రాముడు పారావార తరణంబున కుపాయ 

మే మని చింతించుచుండ, విభీషణుడు ౮జేవా! సరిత్సతి మన 

కు చారి భూపందేని యొక దివ్యా నము (పయోాగించుట యే 

పనిియని విన్న వించె. దాని విని యతే(డు (మంచిసాధనము శె 

ప్పితిివనుచు లెచి సము[దముపెం గోపమున శరము సంధిం 

చునంత”! వరుణ బేవ్రయ పత్యకుమై ఒతేలోక్యశారణా నొ 

రాయణా! నమస్కా_రము, మోకు యార్షము పూ సున్న 

ర కరకాదుల డని వరికి యంత ర్హి తుండ య్యే. అంత సము[దము 
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పాయ యిచ్చుట గని లతగ్హణు. (డాహా! యుమి యీచ్వితము! 

ధా ఇ జొ న్ 3 అ అష అధ కునలయ జ్యాము. డై మణికిరీటము దాల్చి వచ్చినడివ్యపురుషుం 

జేండి? జీవలోకంబున. దనదివ్య లేజము వెద చల్లునమ్మ హనీయు, 

డెవండోియన, విఖీషణుయ తశుమారా! యతండు వరుణుడు. 

మాడు మదిగో సాగరము శొంతతరంగమె రెంకుగాం గనం 

డుచున్న” డనెను. పివప రాముడు. సంతుష్తహృదయు.డై 
వ్, య 

“చయాంజనేయా! నకు; ముందు నకు; లంకకు. బోయెనిమన న 

తయ దారి తీయ నందు సింధువు తరించి అంకం |బ వెళించి 

ర “రా మును అకా పరవ నవలో “00 యర కా! యా 

పుర మసనడయాడ చావణు( డనుకర్ణథారునిదవోషమునలన. 

గపివమ సెన్యతరంగ తాడిత మై మదీయ బాణ చండమారు తసము 

దూతమై పగిలి పోవ నున్నదెగదా!--సుగీవా! మన సైనికుల 
థి ౬ యా 
నీసు వేల్మాద్రిపై నించుక సేపు వ్మశమింప నిమ్ము’ అని యట్లు 

రై ఎ ౮) 

గావించినంత్క నీలుడు నచ్చి -దేవా! యెవరో యిరువుకు వన 

వాసులు మన పొ బివరముల. (బ వేశించిరి. ఏరి నేమి చేయందగు 

నో దేవర సెలవీయందగు”నని వారి నిద్దజిని దోడ్కొనివచ్చి 

చరాప(ం బు_స్తక హస్తు లయియున్న వారిని విఫీషణు(డు సానభా 

నముగాం జూచి (దేవా! వీరు వనవాసులుగారు. రావణుడు 

పంపినకబట వేవధారు లగుశుకసారణు లనురక్కసులు, త 

ప్పక వీరు దండ్యులనెను. అందుకు రాముం డంగీకరింపకంయో 

రీనక్కొ-సులా రా! మిమ్ము శిన్నీంచిన నాకు! గలుగులాభము 

"లేదు. నాకు మహాపకారము గావించినమో రాజును రణమునకు 
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రమ్మంటే నని నామాటగా( జెప్ఫు(డు కొతి డతసొసూారిసొవిడీపిత 

చెను. వారును విభీషణుడు తే మెజు గట కు 0 (శీరా 

ముండు చేసినయుపక్ళతి కానందించి రావణునిచెంత  శేగిరి, 

అనంతరము నిశాచరబలమును గపిసెన్యమ్తును దల 

పడి పోరు సలుప నారంభించినవి. ఆమొన. (బవాస్త కుంభ 

కరాదిమహాఏీరు లందటు మడిసిరి. కడపట నింద్రజిత్తు 

"సేనను బురికొలిపి యనిమొననిలిచి రణము గావించుచుండె. 

ఇట్టితతి నై నను రావణుయ [శీగామునకు నీతేను సమర్పించి 
పాదా. కాంతుండు గాక మెగా గామపరవళు. డై విద్యుజ్జహ్వూ 

ని వివిచి “రానములతుణులతేలలవంటి తలలు చెండు తెమ్మని 

నియోగించి తాను నీతను సమీపించి ఛామినీ! నీనిమి తము 

గా ని దాహారములు విడిచి కృశించితిని, es రామునిపై 

నాస వవలుము, నన్ను వరింపు” మని దునాలాపములు పలు 

క్క నామె చీ! మూఢా! యచిరశారమున నీవు రణరంగము 

న6 గూలుట విన కుందునా?' యని తీలంచుచు.6 దలవంచికొని 

యుండె. అంతలో విద్యుక్జిహ్య్యు (శు 'రెండుశిరస్సులు చేత. బట్ట 

కొని యొక్కపరుగున వచ్చి (మహారాజా! యామాన వాధము 

లమ స్తకము లివిగో చూడుిమునును _-ావణునిముందణిం 

బెళకు. అంతే వాయ నీతా! సీపతి చేవరులఖీర్ష ములు చూచి 

తివిగదా ఇంకను గొంశేలి” యని మూవలింప్క, నాబేవి 

వానిని జూచి (హో! ఆర్యసపు తా! నన్ను దు3ఖసాగరమున ముంచి 

సీను పోయితివా? యని పలవించుచు (నో రాతుసా! నానాధుని 
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జంహినక్ త్తి నాగాంతు కోసి నాకు మే లొనరింఘుి మని 

చెప్పుచు శోక పరి? ాతేయె మూగ్భిల్ల్. ఇంతేలో నింపొకయ 

సత్వరముగ వచ్చి 6 మహో రాజూ! | సీరాముయు’ అని యెదో చెప్పు 

చుండ జానకి యులికిపడి లేచి భద్రా! చిరంజీవివి కమ్ము అని 

దీవించ. అంత రావణు. జేబు చా! (శీరాముC జేమి?._..యని 

యడుగ్కో నాగక్కసుండు (సామా! ఘహోఎలశావియు సాను 

జాను నగు థ్రీ రాముడు ని న్నయిన ర | ముం[నదంత్తును 

డెనటా ee నని చెప్పె. ఆమాట విని యాషావి (హోకుమార 

మేభునాదా!' యనుచు బుతు సేవకులసోపచారవచన 

ముల డెలిపిణెంది యాక Mb నాకు 

లమున కింత గతి పటినది ఓ దినిని జంపి. బోయ చమూ 

రాపసదుల నముకవాండ ప = నీయ బరి 

చరులు దేవా! ఢ్ర్రీకఫ క రపముళ సాము. తూరితదిక 

అంతె నావపయ కయ: సువిను. య యు సై సజల సరు పాన శం ల 
యం 
తై 

న NL SOS CENCE సీశయు రా చములుమ్చుణులు 

2 ఏం అమురడుటు. “రాసు మారన తుము (| క్ర 

యని యోా శెగుని సాము ఈ 

చితరఛూారిఏిద్వాధగు లాకసమున నిలిచి రామ రాన 
స వరాచుదుండిరి. రణరంగము చూపణకు భయం 

కరముగ నుండె, కపిపీరులపిడికి టివోటుఎచే వాత శేషు లయిన 

రజసీచరులు గత పాణులె నేలం గూలుచుండిరి. కొందటు 

రా(కతించరవీరులును వానరులను[ మింగ నోళ్లు! తెజచిఖొని వారి 
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పె యబడుచుండిరి. అట్టి యెడ రావణుయు కాలాంతకతుల్య మయి 

నశ కిని రామునిసపెం(బయోానగింప్క నతడు నవ్వుచు దాని 

నొక్క-బాణమున శెంకుముక్కొ_లు చేసె, అంత లంశేశుండం 

పవాన గురియింప్క జానకీశుడు వాని నెల్ల నడుమనే ఖండించి 
పాదవారిగ నే ముందు చని నిశితచాణముల నాని నొవ్వ. 

గొట్ట, యంతలో నిందునియానతివే మాతలి దోలుకొనివచ్చిన 

రథ మెక్కి, తిపురవధ కాలమందలియిశ్వరుని కై వడి శోభిల్లు 

చు సూర్యుడు తన వేండివెలుణసలం బుడ మిని దహించు నట్లు 

స్తో న్ర్రనిచయముల జాలి నిద పింపల మునుల అట్టు పనా 

(క్ర మించి తనరథరథ్య కేతువులం సూర్థము చేయుచున్న రాముని 

బాణా ములకు (బలికయ తొానరించుచు శావణుంకును విజ్బం 

JOST DESIST OD పవ టి ఈ 

శీ రాముండును పని కింశేయెబు యనుచు నోకగిన్యాన్ర్ర మేం భీ 

మంించి (౨ యోగించినంతే. (బలయ కాలాగ్ని ని బోలి (పజ్వ్య 

అీించుచున్నయగె “నావణునిపదిశి రముల మొన అంట సలుకి 

మరణం దూణీరము. (బ వెళించె. రావయయుంయునా 'జాక్కులు 

'దెగినపర్వ తము కై వడి రణభూమి6 బడియె, అంత నాకసమున 

"దేవదుందుభులు (మోాలిసవి, రామునిపై బూబవాన కుదిసిన 

ది. అంతరిక్షుమున సురగంధ ర్యాదులు సో త్పాహముగ నాము: 

వష దరి 

లోకకంటకు. డయినరానణు నట్లు పరిమార్సి (శీరాము. 

డు నీత నూఅడింప సపరివారముగ బయలువెడలియు (నా 
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మి తీ! రక్కసునిచే నపహరింపంబడి కలంకితయె యున్న జానకిని 
(+ gare 

చేను జూడ(జాలినని పలుక్క విఫీవణుయత (దేవా! పరమపతి 

(వతయెడ నిట్రిశంక యుచితేము గాదు. నిన్నే నిరంతరము ధ్యా 

నించుచుని జ. మొ (పాణమా(తావశిప్ట్రయయున్న. “ఎమాసతీ 

తిలకము నా నాశా్ర్రసింపు” మునుపు విన్నవిం -చె UI ఆ కు షణుడును 

నముహో రాజా! సియభి( పాయ మి టుండు నని తలంచి యూ దేవి 

యన్ని శుద్ది గాంచ నార్యునియనుమితిని గోరుచున్న దంట 
ణి 

యని పలుక్క రాము. డు గొ నిమ్మునెను. ప్రస సామి తీ 

యగ్న సన్నా హాము anss er) వచ్చి (అన్నా! హాంని పచ్శువన 

మును చొచు నటీ నట్టుగా మెఖిపి పావక్ ముస (టె వెళించునున్న దె 

కరత సస అ నివ్వైజష వ ల చనా వసూ నివార 
| 

9 + CY ct అంంర్ ఒం ఓం జు, Po అర శ, జ్ / ఇ ఘు TG 

Ir eg RE స లట IFUL త చం శ శో ప్రా 

న య. న మ మేఖిమనిలా నఖ నె ఇర నగును ణ్ 

చ్చి వరిశ వభ యె నిక్నికాగముగా వెడలి వచ్చిన మాచిడివి 
Oe mp bee 

సా ఈ కూ Ses గ కను. సంత నచ్చ 

జీవా! వరము వసు" సున్నజనక్ వాజప్పు ఆని క 

రిం చుకొని యగ్నినుండ వెడలినయొక దిన్య్సపును ము. వ్ వచ్చు 

చున్నాలిడన సౌమితి సాశ్చర్యముగా (నిజముగా స్, చన్యు 

శు గాడు. హుుతెాననులయేియనెను. కట్లు వీరు: గశంసించుచుం 

డంగా జానకితి” నగ్నిసోశతుడచ్చటికి నచ్చి శీమన్నా రా 

యణా! రావుబేవా! సర్వలోక నమస్కృతయు నిరోషు రాలు 
oo @ ఏ 

పరిళుద్దు రాలు నయినవరూాజూ నవని బర్మిగహింపుము, ఈమె భి 
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గవంతుయ వసుని న్ననుసరించి మానుమటేహము  చదాల్సిన 

లత: గాని మాసవాంగనగాదని విన్న నింప, నాతీం డాతనికి 

నమస్క్మంరెసాది హు తాన ని! ఇది ముహ్లా పసాడము. జానకి ళుది 

త౦ముగుూ న నతిగింం6యు తోకముసకు పిఠా (సము గలుగుట కై 
రొ 

యగ్ని గం వొడంటడితిసముదుం. | బఇంసంచె. అంత తలు 
A op | 

చందా . (౧హ్మ ఎహ్మాన యము, నుుదుండు మ్య చంద 

దివెకరులు నని సప్పలు, న * ములోక ములను సగం 
a2) 

వాండవు నీవ. ఈనీత సాశూాల సిన | వవళతునా రా ఉవ్రు ని గు mas లత; నివ్ర o> స్రీ nH 

NP ON కస. 5.1 ఏద పింహూులు సీయవ తొ 

రములు గానా! నానణసంహోర మునకు దాగగధివె వ యవతరించి 

ససివు ఐనా గనుండవు నావా! ఇయ న. కత లోకా 

సనాతన న్య. న ONT TESTO WHEY బర్మిగ 

కి 
Fe ల టై ర ౯ సరీర నారో తేల యస, (టు - “లు నా శ్శర్య 

. Ul 

ఇ క 6 ARP, ని న చే 
ONE NY రాం ాం వాం టం లుం స ag se yr ఇతశ్తన్తస్తార | వే 

cA re 

లల 

t 

శె C a 5 pa శో వ్ డ్ ల! షో 

స్ స ITT RN, తర: 3 2 ey రబ + సం ప డు! మ. 6 నాం Ns షక. 
pa 

fo ar అలీ 

నో ఖ్ ~ న ig కా జ. వ మే ఇ” a 

MN 259 గ ie a are గ్ rN Tye యం? y™ 3 (809 జను సం వ వే 

జ ల ఆ నా అశ బ్ గా నే లో ౮ న్స్ 

గ్నూ మెర అంగం బభౌనవగుంయు మం; తక తేజము) (రా 
అ a { ND 

శు ఉన భ్ ఇ ." eae న | బా క న్ WIS SOC On TEN 1. లన 

గ్రా! MUO SIE . పహరా గ "బటి న క, ౦|| DAY సంహాో C రాం రుం సై 2 నే 

తికి. గంకణము నట్రియు, తం (బియము చే 

యం గోరి యప్పటికినాయ భి శే క మునకు వి సఘ్నువము గలిగించే, 

చేవత్యము వెండినయాత యే యిపుడు మరల ఇబావకమఘహ్కాప 
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మున వచ్చి నా కభిపేకము గావించెినని (ప్రశంసింప, ఏతి 

హో తుండు (కీమా! భరతశ్శతుఘ్నులును. నీతేల్లులును 

సీ పజలును సిరాక శె యెదురుచూచుచున్నా గు. ఇంక జాగు 

చేయక య యోగ్య జి ఆతోలో నే తానందము గచగింప్రుము. 

నిసాూలసనపన ధరి టి సకలసంపచ్చివ్భుద్ద్గ మై "వెలయు(గాక్, 
ర లా 

సకొబభోగముల నీవు తులందూ సదువు గాక) యని యాశీర్వ 

దించి యంతర్హితు. డయ్యు. శి రామమూా_ర్హియు ధర్భపత్నీ 

పర్మిగహణమున నానందించి 'యామెతోో సపరివారముగ 

నయోధ్యకు వచ్చి సక జనరంజక ముగ. బరిపాలన మొనరిం 

చుచు సుఖం బుంగే. 

6 చారుదతము 

ఉజ్జయిని సగ రమిన( జారుడ తుం డను బాహ్మణు 

డొకండు గలయ. అతడు వాణజ్యమున వామన మార్షించి 

న్ వావాప్సుతుండు విమల చరి తుండుః సత్వ వతు, పరో 

పకారరతు(డు; అతిథుల సభ్టన తులను మృుష్రాన్న దాన మున 

డనపుట యె కాక బంధుమి తులను బెక్కు తెఅ౮సలం బోషిం 

ప వి జేషించి ధనము వెచ్చ పెట్టనవాండా,. అట్రవాయ కొండొో 

శసమయమున కు. గర్భవశమున( దనధన మెల్లం గోలుపోయి 
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యు సుగుణథన మునకు. గొజుంత బేక్క యున్న దానితో శే 

యతిథిపూజ గావించుచుం గాలము గడపుచుండె, అతనికి 

మె. చేయు. పసువి పుల డొన యు పరమమి తుండు, వి శ్వాసవా 
యె 

(తుం డైనయాతీయ హోస్ట కారియ చవాపదత్తున కుం దోశ సునిడ 

వలె నుంచెను. కదిసి గలకౌొలమునం జాసి నతునియింట? a 

ర్క న్ ష్ క్ . 
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i అ p Were పటు నాము 
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ల 
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ఎ షు వచు ము న. ను ఆలి LEST నులు ఒలు త్న్ంచు we UD 

జా చాసునతుం డొ కొకనాయు కొంచెము నీకటిజడినతబువా 

త రడనిక యనుపరివారిక దీపముతోం దోడ రా మై తేయుయ 

దోడుగా నభ్యుంచకగ్భ హము వెలువడి యావలికి వచ్చి గృహ 

దేవతేలకు. బూజ నొనర్చి ముంగిటినాకిట నిలిచి నిట్రూర్పు 

విడిచి ఈ వయన్యా! దారిద్యు మనలా మనస్వియెన మానను 

నకు నూర్పుతోడిమరణము సుమో! ఆహో చూచితివా ? 
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మున్ను మనయింటి ఏధిగడషల్నపక్క_లం ఒడినభూతేబలి 

యందలి పుష్పములను హంసలును సారసపశ్న్సులును వేటు 

పటము త మతపు ముకపటే యవధాన్యపుమొలకల 

జే స్నగు నాభాగములయ ౦దు6 బుసుగు నాకినగింజలు బలిగా. 

బముచున్నవి”” అని బురితిపింజు, సవ్వుదూ లు సు తలనూ 

వివావింపవూుసినపని తేము. పు పువషయావన ముంబోలి గృహ 

ఉఆకావనమును ద శావిేేవ మునుఖథభవంల-చుచుంచదును. బహుళ 

సుయ వందు ౪౩. ాముది పరి యము oa sr స “విభవ 

వి ముమురతుశోయపుంగా నే యుల్న ఎ అపి సే వృను,నాయకు(6 

MRI మరు 4 సుత భా! SEE oe స 
లో 

ల న్ ఉట. » ల్ ద Pp లో జ్జ ల్ ఇ ఇ ఈ సె * జ ల్సి ము అ ఆ4 hn జ త 

సుత బే, న స సం టాం AIC GE స భల AMY వ 2A నస 
నే 

Cis re 

| ప్ శె ఎ Wag: ఇ ఆజం TD ౩ ల ల 9 ఇ టి ~ a) 
యం mo a జ ౧ క | న్ సస క ( టి ల eC ren 

లా a ae జ్ ఇ రి _ & ఇ అగ ఒం వశీ జ చిట ఇ అ అట ( 

మలు? Wa) స్స, క అ ర 00 AT AT GE! (a DOL CW Ty 

ల : 2 న్ 

గ మ్యుము గా AIR Ths అం గ ష్మబుడుట 

కా తేము బాస సుమా ' యవ ససౌడు అకా మున 

పీభనసంచయ మంతియు నెటు బోయిన ౫ నరా! యని యడిగ. 
~ 

అందుకు జారుదతుండు ఏ వముడగెవవు ) MERA జేయ 
యులు 

మెక్క_డికింబోయనో యదియు నశ పోష నా సామ 

త్యు మి తీకార్యములకు వ్యయ పెట్రితిని.  నామన్న నల 
న 

దనివా(డు లేడు సు నప సరిపడ ఆక క చ స. లెను. అయిన నెమి? సంపద యడుగంటినను 

శతానయలనలి విశాాసమువలన సరపాొదింపయబడ్న నాన త్రము 

మా(తీము నళింప లేదు. నే నిపుకు నిజము చెప్పుచున్నాను. 
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అర నాశమునం గలిగినచింత బుసు మంతయు నాకు సోము, 
థి 

దవ నునుకూలియా నేన యరిసెక అటు సెక్ముంుసకపో రలు 
Qa 

జ న్ a మ 3 - అజ డా సద ఇద ల్సి రదు జాన్ "మం కాను న్ను రి రడ నజటనెలందొలటి 
ఆతు 

న్నే హాము ఏిడిపోన్రుచు.్న వి గదా యని మతము 

నాకను పుడికి పోవుచున్న డి. జొరా! లేనివానిమాట బందు 

గుం వవి శెక్క_టు నగలూ! జూ ఇయు తాహమా, హోస్య 

పాతము, వా నాను నీలమ, నిహ్ఫలము, వానిస్నేహితులా, వె మె 

కారణము లేకయే పడమొగ”గ మ) న. ఆపవటబ్య్మా ని గ 

రాయముగ నావరించుని. వేయం? ఇతరు లేమి తీప్ఫుపని 

చేసినను శానిపాపము వచ్చి వానిమో(డ దొర్లును. ఇంతకంశేు 

-వేమి చేయ(దగినహోని యమో చెప్పుము,’ ren ఎెంతింబ 

వె చేయుండు “వయసా! ఇపుడు నీధనవ్యాపారము లన్నియు 
శి... +. 

డో మణకు భయపడిన గొల్ల పిల్ల తవలెలబోటిపోయునపి కత నో 

వసంతేకాణమున  శుప్కి_ంచినౌలు౮ టికు మరం నరాకాల 
(౧ a లయ 

ముస మెముకంపు  మొుగకలు బయబునవెచలు సళు నీకును 
పష 1౧ 

మరం ధవోదో్యోగములు సంభోవింప6 గలను, చావున మస 
న. 

త్త ఓ 4 Vw” న 3 

MWS HON DEED అని యుప మనస వాక్యములు చెపు. 

అంత, నతండు (నా శేవిచారమును చేదు. దగా కి సును 

సరించి వోవుఫార్యయు, నాత 'సుఖదుఃఖము అనుభవించు 

మి తుండవు నును వ మయినయు తే ఆపన్పహమును గ ముగ 

నాకు లోప మేమి? ఈమూ.ండూను దర్శిదులకు. గడు దుర్గ భ 
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ములు. ఇవి నాకుల గలుగుట నాభాగనమేి యపషచు మాట 
ళీ 

మ నం రడ 

2 ౯ వల లు సీం వా 
బున ఆుంటు లంచ ఎన్న చెప్పినవసల* గను ఫి సుద 6 తుని 

™ : 

పంత స సరి ముసుగు న ర్నష మరక బో రెలో కాసిని ఏ4 
w 

Sy DOES, Wr DBAs మలం లుగు yes “పన్ 
రోల గా స (స టయిం MON MN) ఎరువు లీ యఎఅ౮ం'ట ౬ శ టె HA 

సదంత్నా ల ఇషం) న్స్ (పమావము వ గారలు చె 

EI SE HRN EEE నే మ స 

ఉం ఆగి ఇ ధు ry జ న ఆలా, py DUD DS. WO, NNT జ్ పోప్రు దున్నా వా? 'భ యలు 

DO COSHH IE CD SON NW OUD: TOE సుమ 
> °9 రా, 

DE న ్లుముక్కో_న తె యమా శడపోవు మున్నది, దాము యుంచి 

యుండు ముండుముి అప పిసి వను వానితో నున్న విగుు 

పరస పక పన్ను Meo. సు! lee చడ్డి 

పిలవ ల ( గాభ్యు తొబుప( ల DS DoD NE 

బోవుచున్నా వా?! రును చు బాచ్చరింశో, ఆం వివ్యాగంధ 

DAI బా జ D5 న. Te! Se ల ల మ కు 

స SNC DD షృుషుక ల న. మూయయుకునవ్క 

See eos యు న కు (న స సర నునా! షప్హా 

గందునని; మతనుపుపన్న గవ ట్ట న మంలో స కా? 

tee బట్టకెనం జాని యనెను, విరినూటుయు వినిన 

యమాంగణెన ఇ. మూ కంత యె ee న. ను ముధంకరశా! సుర 

PD TO ర్యా సరన ఆన మయ్యెనో! 

ఇటు (నాకు అ టెక్కు పప యువారపము!'. అనుముల 
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భారయ ఏనముయిాటఏడుు. ఇంకను, విలు పిలు. వసంతమాస, 

మంతయు. (బోగుచేయుము, ను న్నెవండు కాపాడునొ వూ 

శవ జ జ ళ్ ఇ టో న క డే లో రాల కో od ఠా ము, శినపునాధుం. డయి నాసుచివుడు గాన్మి కుంతఆకు 

మరం కంక దన యులు నన్ స్య ఎవరి డడ పడినను "సరి 

ర్ ఖో జస ఇ. శం టయ యె, SEER దుకాణ ఢరానకాాని వోటునటుుాూా నిన్ను 
క్ 

ARH అనా నన్. స మున సం అరుం అయా వనన 
(౫ DS ‘i మ్ 

యత నెన్న చజిమకొని య సవం భయసంశ 

యసుం, ౧ ము వుల్లి మువీ గ pe See నము దె కొని 
స ఇక. శ్ rR 

CG a ఈ Ey ష్ ఫ నా లె శ న న టక క మై శ స. మూకల 

మయ సూ సము సర అణ పంగా సవ్ర చచి? నాకు య. క (ా అ 

5 హా థ్ వా | శ ॥ . 
అ హూగేటనల వివాహము తం రర అన కేక “వేను నౌ 

~~ ee ©) p eeesen 

రుయు వకు (మా నావమాట వింటివా? తెల పగిలి చచ్చిపోకు, 
( 

~ 

ఉంతుి అని పిలిచె.  వారియజపులు విని మూ వేశ్య శ 

తిది ౨అయిాషీ నేను గొపుకులమునారికొనుకుం నాన మించు 
ae ఎ వాళ్లో సే “మ లో = 

దానను, నావోలి మో కేిుి” యనిన విటుడు “గావుననే 

ము గోరితిని” అనెను. నేను రాజసఫ్సతుండను అని శకా 

రును చెప్పెను, (అమ్మా! మాకు గావలపిన నాన లై 

డను గాని నన్నూ ముటికొననీయ ను, న్ను వడెచిపెట్టుండు అని 
ER వై A 

ప్ల ౮ా ౮ సట. ? 3 క 7 నా c చ (| 

తరగ రాక లక మలు సంతా నో! ' వెన్వెడాతికి మను 

ద ముగా వరూటులా సను నా నఖజన. చోానముుాతారలో 
వ ౧ 

a రా ల వే - ౮ జే లో శీ 

నున్నపూలజలగవంటిది. ద లని స్ట ద్రవము పక్ యిం-చుట క్ ంగడి 

లో నా సుసరిటర చాొనిథిలు పడుచువాది కునికి? 
౧౧ 
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యం అట్రయెచ మరో పడ్డ పెద్దమాటలు చె చెప్పెద వేమి?’” అనె 

స అంగ నది అయ్యా! ల మెబుయగుదున్ర గాని గుణ 

మెజటు(౧వు. సన్ను విడిచి పొమ్ము” అని పలుక్క శకారుయు 
జ - a ఆ 

“నావా! వీథి యంతయు. గ౫టికి చీకటితో నిండిపోయిసడి. 

దనిని టప సయుక రది నాటిశామదేవోశ్చనము మున 

CG కుచిపినా ౫ న్ను వస్ యున్నది, ఇదియే 
ల న్ 

వానిగ్భృహూద్య్యావముో ఆర హల అనరు లం కని గణక 

తజతో అడక ముగా నియ పిీయసంభా వణమున( (బయుని 
or 

yw వాసి న ర ల i Yn Dn నో తో MDOT OS NOD Yo తాం హూ! 
™~ ey 

అనికొని చల ఈ“ ఆనతి పాగ విత్తము. వ దాస్తరబంధపు 
0) ప్ (టె a 

ag | త్ఫుచెక్క_కు సను నితవకొని భూషణములు పూ 

మాలిక దీపిక్రొనుచుంగెను. అంతే శశారుయు అయ్యో ! 

దాటిపోయినది. వెదకు వెదకు తసి వియుయ. విస్తయపడి 

(“అకకుూా! కాటుక శ్ చిన రంగా )( నామ మి యున్నయాచి 

కటిచే మోస కక దురన సేనవతెం జూడ్కియు చివ వ 
(ట్ 

మయ్యెను. గా ఖారణ్యముట్లు గాఖాంధకారము కు 5 

మైన దెనన్న, సమయనిశేషమున నిది భయపడువారిని భయ 

పెటువారిని గూడ రవ్నీంపలాుదడు. ఆహో! డానిజూడం చెలిని 

కాన నాకను తెంతే సొాచినన్న మూ నిక్రొనియున్న కు యుస్న 
M౧ 

ప BEIT EG తిరుగుచుండెను. 

ఇంతలా బాగు తంంయిు “మ లె న. సిన పోయు చు 
న 6 

ప్పథమున (గామదేవశంకు బలిపహారణము గావించి రి మున, 
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నతండు అచ్చా! నా కంత [ లేదు. మతజియొగరిని బంపూ 

మనెను. అత. దడేమశాకంణ మని యకుగ, విదూవకు(డు (అ 

చేసూ కాని యదగ్దములోనిపతిబింబమువలె నాబున్ది కుడి 

యెడమ్క మెడమకుడిగా నున్నిగని మరం నతండు శానిశ క్తి 

ఠకొలందినే పూ *ంచి రమ్ము. భ్ కిచ్రేస నె "దేవతలు తృ వీపడుదు” 

రని-చెప్ప, సహరా ను జోలూాల నని మాలను  భారుడ 

త్తు డర్ సర యా భొమ్మననియ నింప, మె (తేయు( 

డు తాను దీపము దీసికొని పూజాద్రవ్యములను రదనికిను 

బువ్నుకో.వు పనస చెప్ప పండు వడ వల వాను నెనూక్ 

నడచుము వీధి *లుచు వీయు మని దానితొం జెప్ప. అదియుం 

గవాటము జేజఅ చునంతీలో నావఎసపున్న వసంతసేన చీర చెఅ 

గు విసరి పిదూషకునిచేతిలతోనిదిప మాజిపి వేసెను. అంత 

విదూషకుయు “ఆ య్యూ! పాడుగాలి తగిని దీప మాటిపోబు 

నది” అని కేక వేయం జానువత్తుండు చీ! మూ రా! యని కస 

రెను అంత ఏిదూవకుడు గగదనికశ్, నీను పోయి నడిపీధిలో 

పురిడుముు.: నేముమరలుచపియు. నెనిధోరచికోని వచ్చెది నని 

చెప్పి దానిని బంపి తౌను లోపలికి. బోయెను, రెగనికయు 

గుమ్మము దాటగానే బముచబే సం దని వసంతసేన లోనికి 

(బ వశిం చెను. 

ఆసమయమున రథ్యలో సిట్టటు తీరుగుచున్న విటు. డా 

రదనికను జూచి తనలో (ఈని వ్యాగ్య శ్ కారుని నాతి మున 

పాడించెవినని యాలోచించి (ఆహా! మంచివాసన వచ్చు 
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చున్ని ననెను. శకారుండును తొెనావు, నే సిపరికముభము 
గ వా ఎగ ళ్ 

విన్నాను గాని _రీక్షటి ౫ నిండిపోవుటచే ముక్కు ౭ జూడ 

వీకవోయునాి నెను. అంచట వము (క కు ముండుము 

| Ba Re 
పోకు పోకు) మము చు ఏననికని బగికొని యిగిగో నసంతీసెన 

9) 

య నెలా న్శానముయకయుు- అుంంజముంసోను నోవియరకుము ముం 

దుగూల త జజ మనవాతేం. అకు అతున - నగు 
~~ 

యే చే నురును నానిజుల్టుప! 
ల్ సం 

SISTENT, మ్య 

రా ౮! ne న్నే మువే యం స టం యల చాను, ఆమా 

ద పప క కాతుగప భానో సనాతన చెటు సుస్ను దెం 

కదప రారు ప మ. EES 4. వె 

మెము గసుదున్రు! NOU ది పటు. GE. SOS శ తనే 

వే అర ఈ అలం వ్ ఈ tt ప్ జ అ క (య నకి వేషముబు మేపి Ss పాన 'గనుఎవము*న 
@ 

పతర రై నది? అమచుండెను. ౫ కో ల 
“a I) 

కాలి పెచూుూా వనాల చదవలేక రానే... హరం ఏపీకి సత్యా 

రకు తెన్ను | గస ని చు మె (“మె శై sre కసా గా బోతు 
=u సా 

ల కు “కక నే ME, స EE ది కత్తు 

యు వతు. బట్రకని ముల నిట ఎం జాను షెండించి మిం 

SES et) జా యె లె గూ! మే ముప? సిక నచ్చి 
(© a 

తమ అవి మెయి శా ని సప్పి ందిక్రొని శన ye mere: 
cn 4 

అట్ యనికొని దీవిని బటికొంటి న్కు గాని ౫౦(ముచేం గాను. పుహో 
a వా! 

౬ జూ పుర శ 1 5 వ 9 వ pre అ 5 = న Dia న్న అరల 

Wr న్ ర అ ననా య) 0 మ స తొ దర న ల షై Me 007 క ఇ 

సంస దానినుటా చినా నా! ఇట ర్య యాను రసరతా రిక; 
0 
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చ్! ననంతపెవ గాదు_ఓవీ వసంతేసేనా? మేలు మేలు. 

శ్కటిమే మూగౌవ మోాసపోబునాయు. ఈమోసక లచే 

"సేన మోసపోయిణిని, సకివి యనెను. అంత విదూమను. 

డిడి ఉగనిబని యని యదఖింప విటులు చేతులు మోవ్స్ 

(| 'వావ్యాణో త్తీమా! బిమానికొను చున్నాను. నమసొ_రము 
బజన 

న. నిను అటా టో! న. 

వాహప్తుగు. ఇన్ని ని కింతెభయమ సుమో యని యడిగెను. 

జ 7 

మన్ని 6 బ్ రం .] 

క _ | క 

ఆరిన మాం ము లు రాతలు అలనె దిస్ను నజ 

SUR అ న. య మే. ఆశెనిను గుం సం న ies యటిసి, నాబో. 
అ 

ర గ 

dr 
ఓ రిని. మ,” దుప ె యు క+ాతేల | 

sph on 

మవేోతుని ag హం. క కెకు౧కును లే సం వసంతుని 

LE వచ్చెను 

తష వది మకుంనండివళు మయా, రితుంతవ నీ తంతు ని త Sys 
వేనివాం డె డె య్యె.___వ్నిపవరా! ఈవ్య అంత ము నార్యాచారుడత్తు 

౧ అ వట 

సఖ జెప్పవపదు,” అని బతిమాలి వెడతాను. శకారుయను 

(ర్రీమారి షూ! మ తాల! దర్శిడ వాదు వత్తునితో నామాట గా 

నిట్లు చెపంము, వాజస్యాయముయ మ వ£టుంతును వెంబడించి నచ్చు 
ఈ. క్ ~ 

చ అ ఓ 
చుండ వసంతసేన యా వాన కాంత నువరాలంకారములి' 

£3 

స మ చె మ య ఓ చేళ్ల పంపి వేసి సకవు మా ంకును 

a ON లేకుండొం వేయనలయును మణి యును దయిఫు 

Dott లట hess న్్తం ముక్కలు 

హు. నుగ అభం ట్ట. జు యు ( బభోయెసు. అంత 

కిదూవషకుయు న నికతో వర తోపలం జెప్ప? 
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గాడ. చనిాపఇచు. నింటిలోనికిం. భోవుచులచెను, 

ఇంతలో. జారుడత్తుడు ద్యాంమున..క౭ జూచి రదనిక 

దని (ఛాందిపడే నసంతి సేనత స. చేవశార్య 

వముయినచా ? 'ేవావి చట్ట సిని Mg ఈయు త్తే | . 

రీయము తీపికో” అని See MrT నతో సన్ను 6 

జూచు రె నిక యని తొుంలయూాిసనుకొనపునాగెసు గ ఎకు ఖై కానా 
క 

ఆయా”) ట్రూప్ వించత్తుట స్వ సు NOD TONS చుక Ene 

దెం చున్న IMM తిన సులల ల అనటం చను కా! 

gs శౌ తుం మాటలోను నారా ree es స వవ, గనుల చ లలో 

అయ్యో! సకం సుఖం sa NM | ప. GTN 
అ) లా 9 a 

లేదు గణా! యని యూాాగుంజెవ. ఉమ దినికా! జాగు 

చేసెవవు? వావేసి యనుచు షా నదనిక వచ్చుచు అవా 
వచ్చి” ననెను. అంగ నాయరుంయు విస్త యముతి' . తనయ క 

యిచ్చిననాయు గ్ర నరియువును క 2 నమా. న్ త్యా_ం౧మఘు 
న. 

యును గ ప్పృంబడేన చంద శేఖువలె . ree ₹మెవ ౫?" యని 

యడుగుచున్న తే, వసంతసేన దప మువెఎలం-నున నాగనిజకాచి 
నా న yt ళ్ చ 

ce! ఎవ నికట కు నను లా వము గంటినో యేం డ్ 

యితేీయి అనుకొనెను. అంగి ఏిదూవకుయకు SEA వా సా 
en 

* & లలో లా CC 

డత్రా! నాటుకి (ట్ర యయబినవసంతి సేవ నువ రాంంకానముళి 
లి a 

మనయింటిక నచ్చిన దయ, దానిని CS ITN శర 
[1 

స్ 

న భాధ = హక? Ne Seen iy 
రాజు న ష్ న sa స we) ఉన న లువ వ యే ae (4 కార్బ్ ను 

రో సికిం లు వూసన్న సుర మున” we aN చై st లా 



156 భాసనాటకకథలు 

చాచ్చితి” ననెను, అంత నాయరుండు భయము లేదు భయమూ 

లేను. వస_త నేన మూ?” యన  పిదూషకుంయ వయన్యా ! 

శూ వసంత సేనయి. నాయ కావు చేవోళ తృవముతో వచ్చినది 

మొపసలుగా దేని బొగడుపుం గామఇఒరనశ్రుండి డవై స్టృరించుచుం 

ససంయుపు నంటివో యదియి, క స్నానంజూచి యానందంపు?” 

వునా, అందు కొతేతు es అపర చ వచ్చినతీఆి చేని 

TSE WS HHH I) ము rE Bets 

లోనే యణయుచుస్న దో రరూరవుణిని జూచితి” వసుసురత్క 

సగ్గణెక (న ఘూజ తేక యులు చచ్చి తలియకుండి పీయు త 
అ గం వి 

జ్ శా అతనా ఎ ఇ, జ ఉట ర్న 

వ్ర రు 93 Fa న్న నొయప 2 pre ప సున్ని ౦పఫు” BI) చండి 
Jat Nx, 

AE ర SER ot న్నెజణుగ6ంక రకు “జైని చెప్ప 
య. a 

సందుస ఎన్ని లఫు మనగా. విదూషకుడు నరియె శాని 

బలిసి? యెద్దు లొంలడొంటిగ్ నరిజడక బండి నిట్రటు లాగ్ని 

న జ మూ రియున్రుస పెన Mr వా 

పూలో నవరిని నేన. బతపూఎవతెనో చెప్పుడు” అపి ఒరివా 

లెను. అంత నాయపంయయ యంవరీ! నాయం దనురాగ 

మున్న నిగడా!' యన, నది సాయెడ ననుగ హాము గం డేని 

యరాూాయగంం కొరము సయొద్ద నుం చుముః దీసి పాపాత్కులు 

నన్ను వెంబడించుచున్నారు. దిని నీవు దాంచితివేని నేను 

సుఖము నింటిిల బోలగలను” అని చె స్పెముం ఆఅ వను 

యాతయ దానిని గె కొనుట మంచిపని గాదని తఎంచియు 

మె, తేయునితో దీసిక్రాొ ముని చెస్సెను, అతేడును దానిని 
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వరన నవు చసత ములలో నీసువర భూషణము రెం 
0 ౨ 

చుము. అప్టమి యస ధ్య్వయనము, Dre చేను దాల్బెచను” 

అని చెప్పి es చక చెను. అదియు కు నవ్య చాన 
7 ప 

ప్ వికాని యింతిలోనింి6 బూయెను. అంత. జం[దోదయము 

కాయా నించుక వెలు వచ్చుట ౭నాశ్ర  చాగుదతుడు, 

మె కేయు( కంచాల్లో నిజగ్భపామును కుం బొమ్మని వసంత 
యా ఈ 

నేనవోం జెప్పి తా నింటిలోనికి. బోయెను, 

తరువాతే నొకనాయశు వసంతసేన తనయిుంటిలో. 

గూరుచుండి యేదో యాలోచించుచు విమనస్కురాళై 

యుండ దానివేటిక దగ్గణకు వచ్చెను. వా రిరువుం కీకింది 
ఖే 4 

సంభాషణము జరిగెను. 

చేటి___వి వవనికొలుకో పరితీవించుచున్నా వని తెలిసి 

కొంటిని గాని యత. డెవండు రాజస్మతుండా ! 

క్ సు సుఖము సోళుతురటి సినానమి నోటు 

చేటి.___వి వ్యాభూవణుం డగు భాహ్నృణపు తు డా : 

వసం.___అట్రివ పయ. పూ-నీయుం డని నాగటి 
ల ఓ 

నమ్మక ము. 

చేటి__అటమున6 (నొ తగా వునయూరికి వచన 

వసం__చీచీ ! ఇంతలోనే యాశాభంగము గావిల 

చెద వేల) 

చేటి__._అటయిన నీవే చెప్పుము. 
2) 
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నసం___.కాబుదేవోత్సవమునా(డు నీవు గూన వచ్చి 

తివిగణా! నాయి eo Se ot డగుచారుదత్తుని 

అబా చిని, 

వేటి మొన్న _ శరణుచొచ్చిసనిన్ను రీ ంచిన 

యతంవా? చీ! అతయ వరిదుయ గడా! 

పసరమఖకానున నె కో రాన్ని “అగ 'రిదుని గామించిన 

న్న గాక నో Os SSS NEN 
oo 

అని బుటు నికు వనాటలాశికానుచుండ, సంచాహాకుC 
a 

శ wr = క అ పో a Wa J 
DES TIONS INT Ls చ SED వ స. వస 

లా 

న = న: శి mor ae టై! కాల బే పవనం వయ య + ర్, SHAPIRO NWS b పిన 1 a2 DIN Heo ల్ 
రే sD Ed 

“ జూసే వ << జ > ఉన సుతా స్ట “2 ra 

RAF 19 స్స 3 Ne) y)}e స 2} గన్ను శత రుషా నను 
పట్ So) 

gn ER CRS ng 
a టం. 

హా! 
న ( 

ఫరా ఎట్లు సివ్ఫృతౌంటి మయి? మని యడ. వావ్ శా 

పా షు సక్ సత్ర మట్టు చెబ్పవొఎంగె, పు పాటే ముం 

నాజనల్హభూ మె, సగాధానమువ నేను వణిజుయను. దైవనగేమున 

సంవావాగవృ ల్ నవలఎంబించి oe ము 

సర స Me అభించెను. అతేయ 

సుండదతుయయు నిగ మ్య లండు మృదు శీలుండు చతురుడు “అయా 

ళువు. ఇచ్చి పొంగయ. అపశారమును స్ట్టరింపండు. వేయె 

లి ఒక వేసవిశాలపుదిన మంతయు జెప్పినను నాతేనినుగుణ 

ములలో నాల్లవవం తయినం గాదు, పరులకై తయూతే(డు శరీ 

రము ధరించెననుట నిక్కము, ఉజయినిలో నిట్టిసుగుణ శాలి 



వాచున తము 15) 
అలి 

యువం డని సంశయించుచుంటి వేమా నీ వెటుగనివా(డు 
ప్ రై 5 అ లూ గాయ గాని చెప్పెదను, అతనినే చామదత్తుయందీనితో నీ 

ఆని 

సంశయ ము నాయనచ్చుని. గహనా వశమున నాశెయు ద 

రము డయ్యెను,. తేమింజేసి పరిచరు లాతెనివశెము ఇప్పు న 
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కశష ణం రూ ురులము. సున లుుంకయుం రాం. నము TOD 

మజ 

ees కక విడచిపోయు యాతని బోణనినయు తేముండే 
oo ౨ 

తకు ర యాత తికోమలచదేపహామున సమయాని చిన సౌ > 

సముల నింక్రొకనామూానషమూా ' నృసియొడ టు పిసుక్ నుప 
MRR ©) Ey) 

TY OWE US WNT PIS WE SONY OS 

we yy 15,7 we £ ఆ 

౫ (అద కుజ" ఎన్సు ౫ SRST WEN Wr WW 

ఇ Was అష lee pen ఇ c rn ప గ షి తము వాన్ గ్ల ఖా శా గ న 
'( 3 స్త _ ఎత [| ఎ \ —_ : TD MTC చ... ECE PT Wh Ah 
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Pa 

బీ లౌ ౮ సై ర్ చరా వ్ pp - a ఇ ~ యీ జ న ~~ ఇస =. శూ 
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లా > Ml sD 

మం. శో eg మస అ SIR TTD చై ల న. a రి షే స! 33 y స వై శ 

ఎంవి a ణీ 
౮,౯ శో వ షు మ్ శ యు | అ సు ఖ్ FN: RE = ఇ అం మున మంట TEN. DD DID Ss DOMES 

య 
హా క లిచ్చి యాజూవరిని బిపి పయు వుని చేటికంబంక్కి నం 

వావాకునిత' (ఏ విందుకు. ; 

ళా 

వంత్లటవునుు. ఇప చారుదతు? 
0 

SE NSE TH ముని హాపు హోటిక తిరిగి వచి in స పు మ నె “al Ie WON eM వచ్చ 
౧౧ న 

Pal నతు బంపివె చిట ననిచెప్పు సంనావా*ం డానం 

దించి నాసంవాపహానకం నీ పరిజనమునకు నేర్చ నగునేని యది 

es మగుి నని తనవుది తేలుప్క, వసంతేసేనయు నీ వెవరి 
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కాజు కవిగ్య నేర్చికొంటివో నుం వానికే యుపయోగించు 

ట మంచిదని చెప్ప, అతీండును *మంచియుప దేశము చేసి 

రపు పుడక పోయ శనుతు సస ను, 

అంత నొక చేటుయ పుుగా త్తికొని వచ్చి “ఎక్క డె 

క్క_డ? వసంతే యేది?” యనుచు వసంతే సేనను సమోపిం చెను. 

అది వానిని జూచి యీ మీాసంగ "వి వ స త ఉల్లు త 

a స “రాజాగారిముిగపుళునుణటు_ రాజవీధిలో వచ్చుచు. 

' - కను బోవుచున్న యొక సన్యాసిని దొండముత్'' 

బట్టుకొ నెను. అంత ఏథిలోనివా రందణు, అయ్యో! అర్య్యూ! 

సన్యాసి చచ్చిపోయెను. చచ్చిపోయె ననుచు గకలు పెట్టిరి 

ఆసండడి విని యొక్క_గంతున నే నచ్చటికిబోయి యూగిజ 

ము నొొక్క_'దెబ్బ గొట్టి మరలించి యాసన్నాసిని విడిపించితిని, 

ఆభిక్షుకు నపాయమునుండి తప్పించినందు కందు వట్టిమా 

టలతం బొగడినవానే కాని యొక్క_కా సున నిచ్చినవారు 

లేరు. అంతలో సవ్వండొ గొప్పకులమువాం డొకంయ తిన 

చెతులు మొ మెడ చూచికొని యుంచుక వివరించి నా 
°C 
న 

న 

టై కున్న దిదే యనుచు. దినసరిచారకునిచే నా 'యు త్తీరీయ 

మును బంసెను. అతేం డెవడో నే నెజటుంగను గాని యిఫుకు 

మనపఏిథిలో నే పోవుచునాల్నంయ” అని ఛెప్పిన, నాతనిమూటలు 

విని వసంత నేన చారుదత్తునిగుణముల ననుసరించినయతి, 

'డెవండనుచు మేడమిందిక్ వచ్చి చూచి చారుదత్తుడే యంత 

డని 'తెలిసిఫాని చేటికతో నాతనిసుగుణములను.౫ార్చి ము 
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చ్చటించుచు. గంటికి. గనయబకునంతవటకు నాతనింజూచెను. 

శకువాత నొకనాంటిరాతి మై కేయచారుదత్తు లిద్ల 

యు నెచ్చు సత నా WH నచ్చుచుండంగా వారికి వీణా 

నాదము (శెవాగోచర మయ్యెను. డాని నాలకించి నాయకు. 

డు వయన్యా! ఏణ ముం ఈ త్నా కరమున. బుట్టనిరతేనము 

సుమో: అయ్యువ చి త్తమ శాంగి లేనివారికి నర్భసఖ్క నిర్షై మ 

మెనగోవ్వ్; కూదై పే వెచల్లీ కోరక దీర్చుకులకాంతి, కాని 

కాంతలకు మ్మాతేము కాంతుుంనంగతి కంతరాయము వేయు 

సవతి” యని వర్తింప, విదూషకుడు మతమా! అది తీంగెలు 

తెగి మూలంబడనీ! చానిమూట నా కక్క_అలేదు. చూచి 

లివా? రాజమార్లము లన్ని యు నిశ్శబ్దము అయి నషా కుక్క_లు 

గూడ వెచ్చగా నిదించుచున్న వి. తున లత షు నిద యన్న 

మాకు లేదు.” అని డానిని నిరసించెను. అంత నతడు ఈ 
౮ 

పాదడుచున్ని నాడు మనౌొవ వొబలుండే యని “చుచు 

న్నది. ఆహో! గాన మెంత వునోహరముగా నున్న ది! గోడ 

చాటున నుండి వన్నచవోం దప్పక .[మాంకుది పాడుచున్న దని 

తలంపవలసిన చే”* యని న్లాఘింపు మె లేయుండు ంసి ముష్మము 

వచ్చినట్లు కొనియాడుము. ఆండుది గాన్కీ మగవాండ గానీ, 

నా కెవరు పాడిన నొక్కు.” యనెను. అంత నాయకుడు 

మి తుండా! ఇపు me మయినది. జో రంతయు మాటు 

మణ ం౭ినది, అష్టమిాచందుం డంధకారమున కవకాళ మిచ్చి 

య సంగతు. డయ్యె. కానీ నడు. ఇ జే మనయిలు అనుచు —0 ౧౧ 

11 
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గడపం బేరి వర్ధమాన కా! యని పిలిచెను. వాండు వచ్చి తలు 

పు తీసినంత వా రిరువుగు నంతర్ష్భహంబు చేరి శయనించిరి. 

అంత రగనికవద్సి (మ్మతేయా! ఇదిగో సువర్ల భాండము, 

నేడు నీవు చెప్పినయప్తమి గదా! తీసికొను” మని చెప్ప నతీం 

డు నిరాకరించి చారునత్తునియానతిచేం ౫ కొని RS 

దొంగముండకొడుకో యు త్రికొనిపోసీ! అని తేల క్రిందం బెట్టి 

కాని ఏమ య్యా! సీయు తీరీయమును నసంత సేన పరిచారకున 

కిచ్చినా వెందుకు?” అని యతగమ. “ఏమో! దయ దలంచి 

యిచ్చినానే అని యత. డనలా, మె తేయుండు (ఏ దయ 

బాగుగానే యున్నది, బక ,. గుడ లెక నేవ. నేంమోంయద 

బొరలుద్మన్నా ను అనెను. కంతి నిగువుగు నితించిరి. 

నయ పాతే సజణకు( డనురవే ముల చారునత్తునిమిం టి 

యావరణ ములో. (బవేళించి చతు శ్యాలమును సమిోాపించి 

అండజు న్నిదించుచుండం జేయునట్టియాపని మిక్కిలి సిచమ 

యిన టిని సెద్దలు సతత! ST మోసపుచ్చుట 

శర్యము శక పోని! యె Hoesen సరియే. “కీలు మోద్చ 

దొరులం గొలుచుటకంళు ఏీనిందయే మేలు. త్రోల్తి యశ 

తావుయీ నిడ్రవొవునారిని జంపి యొకత్రవ (తొక్కెను 
a “కాని యాయింఉిిక ౦కు య (డు ధనికుంయు నాభుబా 

భకుయు కఠినండు నగునొకవణిజునినిలయము వొరకిన మిక్కి 

నిసంచోషమే. అయిన నిపు జీవ) వేయుదును? వదో యొకటి. 

కంతు. డెంతపని యెనను 'జేయింప వలంతియే కదా? కానీ! 
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దగతి చూచి హోచు*, తగులు తేక నిశాగసము నిరాటంక 
౧ క MN 

ముగా నున్నది. కాలుసేతులు సాగి చక్కగాల బక్క గ 

దాటి యున్నవి. కనుణెప్పలు గట్టిగా మూ(తేపడియున్న వి. 
రు 

తద్ వొంగనిడ యునవో గగల చెదురుగా నున్న యిీాద్ప 
a (a eee ౧ 

కాంతిని గన్నులు సహాంచునా? ఏండు,గాఢనిదలో నుండెను, 

సంశయము చేదు, ఈచినిగోనయు ౪ త రీయమున మూట గట్టి 

నజే కాబోలు వీడు చెప్పినది!__ఆం! అవు నిజే” అ 

(భమరకరండముమూూా(తే దీసి యొక్క._శణంభ మును విడిచి ఆం 

మే లయినమిడుతే, ద్ చూటివి పస కింద ౧బడ్న డి” ఆతను యు 

బిదూవకునిచేత నున్న మూూటు దివికానంజూాతయచుండె. అంత 

విదావషకుయు మేభ్యాంచి (అయో! దీషము వో మయననః 

బాగుద తొ! ఈక సన్ భాండిము సీసకో, నావం భయముగా 

నున్నది. దీని ౦ెగాక్సె నాకు సిద లేక తీనికానకమో సున 

నాతి Gt ఆఅ రు, ఆఅంసుమవు నజటనుం (6౫ స అ వం తేయొట్టు ఎట్టి 
డై 

గొన చు? ps ుముత్ర ఆన 6లగ రోమ సుం వాని 

కామూట యిచ్చు 4 అనూ! సన స తనం. కత. సరకు 

లమికొన్న కొోముటివబె సుఖుమఘుగౌా న్మదించదను " వాన. 

సజలకుండు మహ _బావ్మణా ! నిదవో” అని చెప్పి నలో 

చి! లేమి యెంత కి నను దగెసను, వొడుజవ్వనము కమ 
జూ > స) 

మెటు6గనిది. ఇట్ట యెగ్గులకు రోత పడుచున్నా ను. చేయు 
e గొ 

చున్నాను, బాయసనతుం డని నమ్మి యాత, డిచ్చెను. నేను 
వాలి 

దీనిని వొంగిలించి మోసపుచ్చితిని అని తేలు నంతలోం 
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బటహధ్యని వినంబటెను. అంత నతండు జేల్ల్ప వాజుచున్న 

దని తలంచి పాతిపోయును. 

పిదప రవనిగ యచ్చటికి నచ్చి మె తేయుని లేవి 
గై న్ా 

యింటికి వొంగ కన్నము వేసినాం డని చెప్ప, నతేయ లేచి 
4 క జ | న ne 

కన్నము చూచి పచ్చి (పయన్యా. మంచిమాట చె ప్పెదను 

లెమ్ము ' అనను, అతండు మేల్కా_ంచి వసంత నేన వ చ్చెనా 

యము?” యనగా నతేండు .బేదు లేదు. వసంత సేనుంచే నచ్చె 

ననెను. అంతే నాయకుడు ఎదనికా! యీ మది యనణా 

వ కన్న ముమూట చెప్పెను అంతే నతేయు “దొంగ వచ్చెనా! 

యన మె బేయుండు ఓయీ! నన్ను మూర్తుం డనుచుందువు 
యు (గ 

చూడుము! సువర్హ తూొరడ వుని కచ్చి యంతమంచిపని చేసితినో 

యనా, నతేయకు (నా కచ్చిలీవా! ఎప్పుడు?” అనెను, అర్థర్నా శ్ర 
+ ఫా 

వేళ యిచ్చితి నని యశేకు బదు లీయ :నర్లర్నాత్రేమందా?'” 

యని యతేం డసెను. కరి రార అరా గిర్భరాతేమో?! నాకు. 

రొ a | వయ్యా, మా ba తెలియదు. నీవు మేల్కొని లేచి వచ్చిన పుకు నీచేతి కిచ్చితి”నని 

మె చేయుడు చెప్పం జారుదతు(డు “అయో! పోయినది రా! 
ము ఎలి 

వొంగవాంకు దీపికొనెను’ అనెను, అంత నాతేఢయ వే నిచ్చి 

నది మరల నాకి” మ్మని యడుగ, నాయకుడు తనలో దీని 

నిజము చెప్పిన నెవ్వరు నమ్ముదురు ! లోక్ మంతయు నేనే 

యపహరించి యిట్లు పన్నితి నని తలంచును గదా! ఆహో! 

దారి ద్య మనుమానమునకు( జోటు, ఇసు డేమి చేయుదు” నని 

వివారించుచుండె. అంత మరల వె లేయుండు (అయ్యా! 
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కటిలో. చెలియక తప్పు చేసినందుకు సీ కాళ్ళకు (మొక్కి 

యాచించుచున్నాను. నే నిచ్చినవస్సువు మరల నా కిచ్చి వేయు” 

మన్య నతండు మిత్రమా ! నన్ను 'ఛాధించద వేల) నాశీల మి. 

గియు నన్ను నమ్ము వేమి ? ననా మయము “వోయనటి? 

అనెను, అంతలో? జారుద తుని భార్య రివనికనా బిలిచి దొంగ 

వచ్చె నని చెప్పుకొనుచున్నారు. ఎవ్వరికిని చెబ్బలు డగులలేదు 

గదా! వె లేయునిచేతిలోని యలంకారమును జోరు. డపహ 

రించెనా )___ఇపుడు దానికి బదులుగా నీయంగగిన చేమున్న ది? 

అయో! నా చేతులకు. బచ్చచదారములే గదా___మడలో 

సూత్రము దక్క వేటు లెదు. కు పాస్లు “గతి 

కాన్! నాఫుట్టినింటివా రిచ్చినము త్యాలహోర మొకటి యున్నది. 

లత్షురూప్యముల విలువ గలిగినయది యూసువర్రాలం కారము 

నకు మాటుగా సీయందగినది”* యని తలంచి మై చేయని 

బిలిచి యా ముకాహారము తెచ్చి (మై లేయా! దీనిని దీసి 

కొను” మనెను. అతండును (అమ్మా ! ఇది య దగని 

యీావి. ఇది నీ కెట్లు వచ్చినది ! ” అని పలుక్క నామె “నేయ 

మంచిదినము; మంచు (బావ్మూణుండవు. స కీయ. దలచితిని, 

గహింపుమనగా నతండు రదనికవంకంజూణ, అదియు నాతని 

చెవితో యజమానుడు పోయిననగకు బదు లే మాయ నగు 

నని పరితపించుట తెలిసికొని యిది నీచేతి కిచ్చి యాతని బుణ 

విముక్సుని 'చేయ6 దలంచి నట్లున్న ది ॥ పతిగహింపు” నూనెను; 

ఆ (బ్రాహ్మణి కన్నుల నీరుపెట్టుచు నాహార మోయ, నతే(డు 
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(పతిగహించి నీ వెందుకు వివారించుచున్నా వో నిజము చెప్పక 

పోయిన నీ మగనితోడే” యనెళు ఆమెయు నకటా ! యనుచు 

పడలిపోయ. అంత మె[లేయు. డాముత్యాలసరము కొని 

వచ్చి చారుదత్తునకు( జూపి యిదిగో హారము. తగినకులకాంతే 

యున్నందుకు ఫల మిదియే” యనా నతండు “(బాహ్మణి 

న్నాపె జూలిపడి యిచ్చిన దా యేమి ? అయో! అతా 

సొమ్ము వాడుకొనవలసినవాండ నయితినా 1” అన, నాతండు 

“మితమా! ఆమెయు నేనును గూడ నిన్ను. (బౌక్సి ంచు 

చున్నాము. దని బరిగ)హింపు మనెను అంతే నాయకుడు 

“వయస్వ్యా! డారిద్య మెంగి సీచ వుమినది! ధనలోపము 

నను ధనలోభమునను గూడ నా మనోరథము స్రీధసమున 

ననుచితమయిన పణయమును చేయుచున్నది. చీ! లేనివాని 

(బతు శిందుకు? దీని నిఫుడే తీసికొనిపోయి వసంతసేన 

కిచ్చి రమ్ము. అల్బమూల్య మయిన యూసువర్ల భాండ మున 

కీయనర్గ మయిన తొరహోర మాయందగునా యని సంశయింప 

షష్ట. నన్ను విశ్వసించి యా హేమాభరణము నాయొద్ద దా 

చినది. విలువలేని యా సమ్మక మున కయమూాల్యము-కొవళియే 

తగును అని చెప్ప నత. డక యని వెడలెను, 

ఆయుదయముననే వసంతసేన తాను జ్మతఫలకమున 

లిఖంచినణారుదత్తునియాకృతిని జూచుచు. దనచేటికిం జూపి 

యిది సరిగా నున్నదా యని యడుగుచు దానివమూటలు విని 

నన్ను 6 బరిహసించుచుంటివా యనుచు నాచిత్తరువే నిరీక్షీం 
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చుచు నందందు సవరించుచు నుండ, నింకొకవేటి యాభరణ 

ములు దీసికొని వచ్చి (మాయమ, యలంకరించికొని రమ్ము 

ని చెప్పి యానగలు న్డ్ కిమ్మన్న ది. ఇవిగో” అనిన, నవ్వె 

లది ారుదత్తుండు వచ్చునా యేమి?” యని యడి”. అంత 

నది (కాదు, అలంకారములు పంపిన రాజస్యాబకు(డు య. 

నుండు వచ్చు నంట” యని చెప్పిన, నగ్గణిక “ఆర్భ్యచారుదత్తుని 

రాపించితి వేని యలంకరించికొనియెన నంటి నని మాయమ్మ 

తోం జెప్పుమన్క నచ్చేటి యే యని మరలిపోయె, వసంత 

నేనయు మరల జిత్తీరువు చూదుచు. బరథ్యానమున నుండే. 

ఇంతలో సజ్జలకు(డు అమ్మా! ఎట్లో me గడి నాకును: చాత 

వేర్చ్సిళొని వచ్చితిని. దెవనశముసం బని పూరి యయినతీరు 

వానే, జెల్టవాజినది. వసంత సేనపరివారిక యయినమదనికను 

గానుట కింతపని చేసితిని. ఆం ఇ జే నసంతే వే నయిల్టు అని తలం 

చుము వీథెగుమ్మములోనికి వచ్చి మననికా యని పిలిచెను; 

వసంత సేనదగ్గఆ నున్న చేటిక యగుముదనిక యావిలుపు వినియ 

ద్ దవూడకుండంగా నీవలికి వచ్చి సజ్జలకుని సమిోపించను,. ఆసమ 

యముననే వసంత సేవ మదనికచు ఏలిచి, యది యందు లేనందు 

నం దనచేతిలోనిచిత్తీమువును ఎడకగదిలో. బెట్టుటకై తానె 

యీావలికి వచ్చి ఏథిగువ్య ములో నున్న మదనికాసజ్ఞబకులను 

జూచి ఏం డెవండో బకము చేయవచ్చినాం డని తీలంచి వారి 

రహస్యము విన రాదని వారికింగన లబడ కుండ లోయ బోవ్రుచుండే. 

అ తృటి సజ్జలకుండు (యి వసంత సేన___'అనెను. ఆమాట విని 
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వసంతసేన (నామాట యేదో వచ్చినది గావున వినవచ్చు”నను 

థొని చాటున నిలిచి వారినిజూచు చు వారిమాటలు వినుచుండె, 

మరల సజ్జలకు(డు :ముటి వసంత్ సేన తగినసా మ్మిచ్చినచో 

నిన్ను నా కిచ్చునుగదా!' యని మదనిక నడిగెను. అందు 

కదియు నాతండు నిట్లు మాట లాడిరి, వసంతసేన యంచే 

యుండి యామాటలు ఏనచుం దనలో ననుకొనును, 

మవ___నన్ను వదలుట కాటంకము లేదు, 

సజ__ఇదినో! వసంతే సేన మెడకు సరిపడునట్టుగా( వే 
»9 

అటక న. ఈవృ త్తాంత మెక్క_డను జెప్ప ses! 

ఈయలంకార నమామి కమ్ము. (ఇచ్చును 

మది __వ చేది? ఇది మున్ను చూచినదిగా నున్న బే. 

వసం___ఇది నావస్తువులాగున నున్నది. 

మద. ఇది నీ కెక్క_డిది? నిజము చెప్పుము. 

_--నీకొణకు సాహాసపించిగిని, 

మద... చెక్కడిసాహాసము? నిన్ను. జూచినను నీ 

నడవడి. జూచినను సంశయము గలుగుచున్న ది. 

సజ్జ___ఓసవెజ్లిదానా! లత సాహాసమం జేయున్న ది. 

దోద__సరియే కాని, యెవరియింటికి. గన్నము వేసి 

నావో చప్పుము, 

సజ్జ్ఞ__నాకు( "జెల్ల వాతిన తరువాత్, 'జెలిసినది.. సెట్టి 

ఏథివి గాయపు మున్న సార్ధవాహప్ముతుండు బారుదత్తుని 

యింటికి 
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మద___అయ్యో! పాపము! ! 

వసం...అ₹మో, అయ్యో! ! 

RO? వణ6కుచున్నా వేమి? 

నుద__క త్తి చేతిలో నున్నది. అక్కడ 

నతికి చంపలేదు గదా! 

వసం... నే నడుగివలసినమాట యడిగితివి ౫చా | 

౧|| వ్యరినేని 

సజ్జ___9ది మూక హాధడవ పాపక్టృుత్యెము గొచాం 

'జేయుదునా? 

మద__సత్వ మే కదా! 

సజ్జ. రామ రామా! నే నెవ్వరిని ముట్టికొన లేము. 

మద___అట్టయిన వినుము, తక్కిన పసంగ మట్టుండ 

ma ఈయలంకారము మావసంత సేన బే. 

_--అయ్యోో! ఎంతపని! మున్నా నా చేనితో 
జు. నాకులు గోసిసక్షొమ్మనే యమిపఫు డెండ వేండి 

మికిం దాళంజూలక నీడనై. యా శయించితిని ని ఇఫు దేమి: 

చేయందగును, 

వసరు సీ సినయ కార్యమునకు పడు డు పశ్చాత్సిపపడు 

యంటడెను. 

ముద___ఏమియు లేదు. మరణం దీసికానిపోయి యాత 

నికే యిము 3: 

సజ__న న్న తేడు రతకభటుల కప్పగించు నని జి 
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మద__ఆ కులప్పుతుం డట్టివాండు కాండు. సీపళ్ళా 

తాపమునకు సంతీసించును. 

నసం.___.లశువరహాోలు నెల గలపలుకు పలికితివే మద 

ని-క్రా! 

సజ_.ఏ మయిసను సరియు నాను సనసతదులాలో 
జ 

మద_..అ టయిన నింకొకటి చేయుము, వారు 
ae 

డతుడు నసంతనేనయు. గూడ ని న్నెజుగరు గావున 
మలి 

నాతేడు పంవినటుగా వసంత సేన కిము. ఇ టయిన నీకు. 
"కల Mn 

(బమూదము లేదు. వారుదతునకు విచారము లేదు. నాకును 

వీడ లేదు. వసంతసేనకు హాని లేదు. 

వసంతసేన యామాటలు విని యభ్యంతరగ్భహమున 
(అ 

కరిగ. మదనికమాటచొవ్వున సజలకు(డున. గాముబేవుని 
జ 

మరదిక మున నుండె. 'చుదసక యు నిరిలో నకల టో యెన్నో 

ఇట్టుండంగా నొక పరిచారిక వసంత సేనను సమిోపించి చారుడ 

తండుగారిమి; తుడు వచుూచున్నా 6 డని చెపిన, నది పరమా 
ఎలి & uu a మి 

సరదపం ss నుం డమ బి దూూష కును దానిముందిరము 

సమునంకలు పరికించుచు అవునా! ఏమి దీనిభవనము! 

ఇందు లతీష తులందూగుచున్న బే? యనుచు లోనికి నచ్చిన 
నాతనిం జూచి నసంత సేన సత్కారపూర్వకముగాం బీఠ మిచ్చి 

తాను గూరుచుండెను. అంత మె టేయుండు (నాడు నీవు 
San 

దాంచ నిచ్చినయాభరణమును నామితు(డు జూదములో నోడి 
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ఇంక బని మొనలు పెకునను చెవనశమున+( గన్న ము పొ లు య 

అవలయును గడా! నీళ్ళు పోసిన మె తేపడి క త్తిపోటులకుం 

జప్పుడు గానిదియు, నింటిలోనినన్ని యు గనంబడ నెకవు గలి 

గించుక న్న ము పెల్టు నను వయినదియు జవు డూరి సన్నగిల్లి న 

యిటికలు గలదియు, నాండువాండు గనిపింపనానిదియు నగు 

చోటు వొరకిన. గన్న గానికర్రము గ టుక్కు_ను. చుటును ది 
జ డు రు 

రిగి వచ్చితిని. ఇచ్చోశే తగియున్న ది.ఇం బే సంధిచ్చేదము 

చేసెదను. కాన్కి యిపు జెట్టికన్నము (తవ్వుదును! మంచి 

కన్న గాడుగూడం జూచి యబ్బురపకునట్రిసంధి యెడి? సింహో 

(గాంతీము గజాస్య్టము మోానాస్యము వ్యా(ఘాస్యము (తికో 

ణము పూర్ణచండ్రము అర్గచంద్రము వీధికోయు నని సంధి బహు 

విధముగా నున్నది. ఇందు సింహా కాంతేసంధినే త వ్వెదను” 

అని యాలోచించి కొనుచుండౌను, 

అంత నింటిలో మె చేయుండు (నయన్నా! మేుష్యాని 

యుంటివి గదా! నా కేమో కాన్ని కూరుకు శా కున్నది. 

సుెగా నా యెడమక న్నదరుచున్నది. దొంగవాండుగన్నము స - 

(తవ్వుచున్న చప్పు డయినది. ల్రచే నిజమునచో చేస జాతి 

చ దర్శిదుండ'నే యగుదును అనంలగా6 జూచు దత్తుంయ య్ 

మూగ్ధా! నీ వెపుడును డారిద్యుమునే కోరుదువు. నోరు వఠా 

నిక్రాని పండుకొమ్ముు. ట్ నను 

దది యిట్టుండ సజ్జలకుండు కన్నము కొలిచికొనుట కే 

మున్న దనుసంశయ మక్క లేదు. (బాహ్మణుండ నయి 
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నందుకు యజ్ఞోపవీతము కాపాడినది. ఇది పగలు (బహ్మ 

సూతేము, రేయు కరుస్తూ తేము, న నిపుడు (తవ్వినకన్న 

ముదయముననే యిరుగుపొానముగిండ వాస చూచి నన్ను దిట్రి 

నను నా నేర్పు "దెలిసికాని ముక్కు మూంద (చేలు వెసికొనవ 

అలసిన దే... ఖరపటా! రాతిజేవతలాశా! వంచనము” అనుచు 

గన్నము వేపి బమింటిలో. (బ వేశించి దీపమునూచి యించు 

గ్ర సన _గగులుడత నయిననాకును భయమా? క జంకి తేస్క_గిగురుయడ నయిననాకును భయమా? యని లె 

ర్యమూన ముట్టటు మూాచి [కొ త్తవాండ నగుట చేల గలిమి 

సంగతి తెలిసికొన 6 జాలక పెద్దయిల్లు “ఇషా యని యిందు. 

(బ వేశించితిని. మంచిదుప్పటీ యైన నొక్క_టి గానరా కున్న 

చే! ఈ యింటివాంకు గల నర తలతో యేమి). ఈ భవనము 

నేర్పాటుమా(తేము (సశ సముగా నున్నది. వీనిలం జూడలా 

నితండుగొప్పవిభవ మనుభవించి యో స్థితికి వచ్చినట్లుణోచ 

చున్న గి. ఐశ్వర్య మంతేయు నడుగంటినను జనభా మియం 

దలియభిమాసముచే నిలుమాతే మమికొనక ఇమెటో దీనిని 
M0 ౧౧ 

గాపాడీకొనుచున్నాండ. అయ్యా పాపము! ఇతేయ నావంటి 

జాలు పనిని ఎకంకునూ సి నచ్చితిని గడా! నాలుగు 

మూలలు చూచి పోయదను.” అనుచు వెడకుచుండెను. 

అట్టియెడ ఏీదూవకు(డు (వయస్యా! ఈసువర భాం 

డము నీవే తీసికో. నేను దాంచలేనుి అనలా దొంగ 

యామాట విని .సువర 'భాండమా! నన్ను. జూచి యి ట్లను 
లం * M౧ 

చున్నాండా?! లేక పలవరించుచున్నాండా ? కానీ! అనుచు 
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పోయెను. డానివిలువ యొంత యుండునో తెలియదు గాని 

దానికి బదులుగా నీ ముకావళీని పీకు బంవీనాండు. తీసుకో ” 

అని చెప్ప్క నవ్వా వాంగన యించుక నవ్వి (ఆహో! వేశ్యవృ త్తి 

కడు నింద్యము గడా! నేను లుబ్దు రాల నని యాతండు భావించి 

యుండును. దీని నిపుడు [పత్మిగహింవనా ? ఆదోవమే నాపై 

బలవ త్తీ”ు మగును” అని తలంచికొని యాహారమః కొనెను, 

అంత విదూషకుడు తనలో (నగ దీసికొని యూరకున్న ది. 

ఏమియు మాటాడ కున్న చేమి?? యని తలంచి వెంటనే వెడలి 

పోయెను. వసంత నసేనయు. దనలో 4 మేలు మేలు. చారుద త్తా 

ఇట్రిదశలో. గాడ మానము రవ్నీంచికొంటివి. నీచే జనము 

అని యానందించుచుం డెను. 

అంత మదనిక వచ్చి వసంత సేనతో జారుదత్తుని మను 

ష్యుండు వచ్చె నని చెప్పి దాని యానతిని వానిని దీసికొని 

వచ్చుటకు వెడలె, వసంత సేనయుం నేండు శుభొదినము. చారు 

ద త్తోమిశ్టుని (పసంగమే వినంబడుచున్న ది యని తలందచుచుం డె, 

అ త్తీరుణమున సజ్జలకుండు తనలో అకటా | తనతప్పు తన కే 

శంక గలిగించును గదా! ఎవండు నావెపు చూచినను ఎవడు 

తోందరగా వచ్చుచున్నను నాకొటకే యని యనుమానపడు 

చుందును” అని భీతి నందుచు మదనికతో వచ్చి, వసంతసేన 

వీఠము చమూవినను గూరుచుండక తొందరగాం బోవలయును. 

పని యున్న దనుచు బెదరుదూపుతో నిలిచి యుండి (తనవా 
శెవ్వరు నింట లేకుండుటచేతను గృహము గట్టిది గాక పోవుట 
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చేతను దాచలేక యూశయా భరిణము నీ క్రిమ్మని చారుదత్తుండు 

సన్ను€ బంపి నని చెప్పిన్క న వా(గసుందరి “ఆర్యా! మరల 

గొనిపోయి యాతీనికే యి” మ్మ నేను. నే నచ్చటికిం బో (బాలి 

నని యాతే డనలా, నే నెటుంగుదును. నీవు దొంగిలించి 
'కెచ్చితివి. అతని నుగుణసంపడకు జాలిపడు” మనుచుండు 

నంతలో ఏథిలో : బండిచప్పు డయ్యెను. అంత వసంతి సేన 

తననగలు మదనిక కలంకరించి “ఆర్యా! ఈయార్యు రాలిని 

గూడి బండియెక్కి పొ” మ్మన్క, మదనిక నిశ్చేషైరాలై 

యేమిడి? యని యడిగ. అందు శావనిత (యుమియు లేదు. 

సఠశ యుంపకు.. ఏ నిప్రుహా ఘూాజ్యా రాల వయితిని, ఈ మమార్యుని 

“గాడ్ వొ” మ్మ నెం సజ్జల కుండును దనలో టో న మెబుణమెపుడు 

వీర్చికొనంగలను? చీ! నేను జేయున బేమి? ఎవరివలన నా 

కిట్టి మే లొనగూడెనొ యావారుదత్తునకు స్ వసంతే నేనకు 

శుభము గలుగులగాక. విరి శత్రువులకు పిరికి రాయగినయాప 

డలు సంభవించుంగాక ” యని యామెకు జయము గోరుచు 

మగనికతోే వెడలిపోయెను. అంత నసంతేసేన చతురికయను 

కటిని బిలిచి నాకు జాగ దస లో శుభస్వప్నము నచ్చి 

నది. ఇదియే శుభముహూ ర్భ్వము. ఈయలంకారము చేత 

గాని మార్యచారుద త్రునియింటి 5 ఖిసరిం చఎెదము రమ్ము ), 

అనుచు దానసచో న్మిహష్కూ మ్ంచి నిజమనోరథని* చు మగ్గు 

చారుద_ త్రనిలయమును చేరెను. 

చాలలారానాఖయిమిలు వతాలామర నాతలని. 




